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Hoofdstuk 1

INLEIDING

1.1 De achtererond van het onderzoek.

Deze studie handelt over de ontwikkeling van de dogmatiek van het
Nederlandse bestuursrecht. In tegenstelling tot het ons omringende buitenland
heeft dit onderwerp zich in Nederland nooit in een echt brede belangstelling
kunnen verheugen.
In Frankrijk bij voorbeeld, zijn in de jaarlijks verschijnende Etudes et
Documents van de Conseil d'Etat steeds een aantal bladzijden gewijd aan
bijzondere aspecten van de geschiedenis van de Conseil d' Etat, of aan een
biografie van een rechtsgeleerde schrijver of een vooraanstaande staatsraad. In
Duitsland is de geschiedenis van de beoefening van het bestuursrecht het
onderwerp van vele dissertaties en andere monografieen. Bovendien wordt in de
courante hand- en leerboeken bij de behandeling van afzonderlijke
rechtsfiguren steeds gewezen op de herkomst en de historische eigenaardighe-
den van de betreffende rechtsfiguur.
Voor het gebrek aan belangstelling kunnen verschillende verklaringen worden
gegeven. Allereerst lijkt de aard, de wijze of de stijl van de beoefening van
het recht een rol te spelen.
In tegenstelling tot bij voorbeeld de Duitse rechtsbeoefening lijkt de
Nederlandse rechtsbeoefenaar zich meer te concentreren op het verschaffen van
een basis die kan dienen als hulpmiddel voor het oplossen van concrete
juridische vraagstukken. Voor zover begripsvorming daarbij noodzakelijk lijkt,
ligt bij die begripsvorming vooral het accent op de functionaliteit van die
begrippen. Wanneer een begrip een nuttige rol speelt bij de oplossing van een
juridisch probleem, rechtvaardigt het daarmee zijn bestaan. Het creeren van
een theoretisch bouwwerk is in Nederland minder belangrijk.
Daarnaast is de dogmatiek van het Nederlandse bestuursrecht van betrekkelijk
recente datum. Het is een bekend feit dat de wetenschap, of theorie, van het
Nederlandse bestuursrecht laat tot ontwikkeling gekomen is. Laat in twee
opzichten.
Ten eerste liep de theoretische ontwikkeling achter ten opzichte van de
snelheid waarmee de bestuursrechtelijke wetgeving zich ontwikkelde. Aan het
einde van de 19de eeuw bestonden er reeds wetten die bescherming van de
burgers tegen de gevaren van de technische ontwikkelingen beoogden te bie-
den(1) of poogden in te grijpen in de sociale of ruimtelijke omstandigheden in
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Nederland.
Voorbeelden zijn de Hinderwet van 1875, de zgn. Kinderwet van Van Houten
van 1874 en de Woningwet van 1901. In de 20ste eeuw is de hoeveelheid wet-
geving zeer sterk toegenomen. Ten tweede liep de theoretische ontwikkeling
achter ten opzichte van die in het ons omringende buitenland.
In Frankrijk ontstond na 1872, het jaar waarin de Conseil d'Etat als
zelfstandig rechter geschillen kon gaan beslechten, een opleving in debestuursrechtelijke literatuur.(2)Voortbouwend op het vele dat reeds tot stand
was gebracht, kon men nu door ordening en analyse van de jurisprudentie van
de Conseil d'Etat een nieuwe bestuursrechtelijke dogmatiek opbouwen. InDuitsland poogde men, vooral na de stichting van het Duitse keizerrijk in 1871,
eenheid te brengen in het bestuursrecht van de diverse Duitse deelstaten. De
rechtsgeleerde Otto Mayer, zelf sterk beinvloed door het Franse bestuursrecht,
ontwierp een begrippenapparaat waarmee hij de aan de diverse Duitse
rechtsstelsels gemeenschappelijke elementen een theoretische grondslag wilde
verschaffen.(3)
In Nederland ontbrak echter een goed ontwikkeld stelsel van administratieve
rechtspraak. Daardoor was het niet mogelijk de uitspraken van de
administratieve rechter te analyseren en te codificeren. Om onduidelijke
redenen is dit ten aanzien van uitspraken van de Kroon in administratief
beroep nagelaten.
Wellicht liet men dit na uit wrok over het niet totstandkomen van een
algemene administratiefrechtelijke rechtspraak, wellicht speelde ook de ge-
woonte van de Kroon zijn uitspraken summier te motiveren een rol. Pas in de
jaren '30 van deze eeuw ontstond met het project "Nederlandsch Bestuursrecht"
het eerste serieuze begin van een administratiefrechtelijke dogmatiek. Ten
opzichte van Frankrijk en Duitsland had men toen een achterstand van zeker
50 jaar.Eerst in de jaren '50  kan men van een volwassen bestuursrechtelijke
dogmatiek spreken als het rapport Abar, de handboeken van A.M. Donner en
W.G. Vegting verschenen zijn.

Probleemstelling van het onderzoek.

Het doel van deze studie is nu om het ontstaan en de ontwikkeling van
enkele centrale elementen uit de theorie van het Nederlands bestuursrecht te
beschouwen. Deze elementen zijn achtereenvolgens het beschikkingsbegrip, het
begrip rechtskracht van beschikkingen, en de aard van de administra-
tiefrechtelijke geschillenbeslechting. Telkens komen daarbij twee aandachtspun-
ten aan de orde.
In de eerste plaats komt het ontstaan van het betreffende element aan de
orde. Daarbij gaat het dan vooral om de invloed die het buitenlandse recht,
met name het Franse en het Duitse recht op het ontstaan van dat element
heeft uitgeoefend.
Waarom speciaal het buitenlandse recht? Hiervoor is een eenvoudige verklaring.
Juist omdat in Nederland het ontstaan van bestuursrechtelijke theorievorming
niet door de ontwikkelingen in de jurisprudentie gestuurd kon worden, moest

2



men zijn toevlucht elders zoeken. Het kan niet anders of dit heeft mede
bijgedragen aan het succes dat de bundel "Nederlandsch Bestuursrecht" van
1932 beschoren was. (De auteurs van de Oppenheimbundel, die dertien jaren
eerder verscheen, lieten dit na, tot hun schade.) Niet alleen Van der Pot,
wiens bijdrage aan de bundel in deze studie uitgebreid aan de orde komt,
maakte gebruik van buitenlands recht, ook andere auteurs deden dit.
Waarom speciaal het Franse en Duitse recht? Ook dat ligt voor de hand:
andere rechtsstelsels kwamen niet in aanmerking. In de jaren '30 waren
Duitsland en Frankrijk de toonaangevende landen op dit gebied. Een land als
Engeland kwam niet in aanmerking omdat het een geheel ander typerechts-
stelsel kende. Bovendien stond het Engelse recht in die dagen nog sterk onder
de invloed van opvattingen van Dicey, die het administratief recht binnen het
Engelse rechtsstelsel onbestaanbaar oordeelde.
In Belgie kende men tot 1946, net als in Nederland, geen algemene admi-
nistratieve rechtspraak. Daardoor was ook in Belgie nauwelijks sprake van
administratiefrechtelijke theorievorming.
In de tweede plaats komt, na het ontstaan van het betreffende element uit de
Nederlandse bestuursrechtstheorie, ook de latere ontwikkeling ervan aan de
orde. Dit gebeurt niet slechts omdat het historisch rechtsvergelijkend onder-
zoek zonder meer van een maar betrekkelijke waarde is.
Wil men tot een beter begrip van de structuur van de Nederlandse bestuurs-
rechtstheorie komen - en in dat doel moet een studie als deze zijn recht-
vaardiging vinden - dan mag niet alleen worden stilgehouden bij het verleden.
Dat zou hierom al niet te rechtvaardigen zijn, omdat de directe beinvloeding
van het Nederlandse bestuursrecht door buitenlandse bronnen op een bepaald
moment tot stilstand is gekomen, en daarna een meer ondergeschikte rol is
gaan spelen. Dat is gebeurd toen de Nederlandse dogmatiek inmiddels voldoende
ontwikkeld bleek om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen.
Deze ontwikkelingen zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. De
overvloedige jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
dwingt de rechtswetenschap tot nieuwe reflectie over de structuur van de
bestuursrechtswetenschap. Het is duidelijk geworden dat een aantal vertrouwde
begrippen als beschikking en rechtskracht, maar ook de in deze studie niet
expliciet behandelde begrippen als algemeen verbindend voorschrift, nietigheid
en vernietigbaarheid van beschikkingen, bestuursdwang, enz., aan een herwaar-
dering toe zijn. Het feit dat in 1983 in de Grondwet een bepaling is
opgenomen die de wetgever verplicht algemene regels van bestuursrecht op te
stellen (art.107, tweede lid Gw.), en het feit dat inmiddels een begin met de
uitvoering daarvan is gemaakt, wijzen eveneens op die noodzaak tot
herbezinning omtrent het karakter van de bestuursrechtelijke theorie.
In het Voorontwerp voor een Algemene wet bestuursrecht is de rechtsbe-
trekking tussen burger en bestuursorgaan duidelijk tot uitgangspunt gekozen.
Deze keuze komt op zichzelf niet onverwacht, maar sluit aan bij de
ontwikkelingen in de jurisprudentie en de literatuur. Met name door de
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is de
aandacht opnieuw gericht op de plaats en de functie van de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur. Door de wijze waarop de diverse administratieve
rechters en beroepsorganen deze beginselen zijn gaan hanteren, is duidelijk
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geworden dat in de administratieve rechtspraak niet slechts formele
bestuurlijke besluitvorming ten toets komt. Bij de toetsing van die
besluitvorming komt ook de aan die besluitvorming ten grondslag liggende
rechtsbetrekking aan de orde. Dat geldt in het bijzonder daar, waar aanbestuursorganen de bevoegdheid toekomt die rechtsbetrekking nader vorm te
geven (een discretionaire bevoegdheid of vage rechtsnorm). De werking van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur maakt duidelijk dat het be-
stuursorgaan dit niet volstrekt eenzijdig kan doen, maar daarbij rekening moethouden met de positie en de zienswijze van de betrokken belanghebbende.
Anders gezegd: de rechtsbetrekking tussen burger en bestuursorgaan is niet
meer een verhouding die gericht is op het tot gelding brengen van het
objectieve recht, neergelegd in wettelijke voorschriften en geconcretiseerd inbeschikkingen, maar moet thans worden beschouwd als een verhouding waarin
in beginsel ruimte is voor wederzijdse subjectieve rechten en aanspraken.In beginsel, want in het administratieve recht blijft het tenslotte zo, dat deoverheid die het algemeen belang behartigt een andere positie heeft dan de
burger met zijn eigen individuele belang. Bovendien moet er ruimte zijn voor
de nodige nadere invulling op bijzondere terreinen binnen het geheel van het
bestuursrecht: iedereen zal zich realiseren dat burger en overheid verschillend
tegenover elkaar staan wanneer het gaat om een belastingaanslag of om een
sociale verzekeringsuitkering.
Dit noodzaakt echter wel tot een andere visie op de administratiefrechtelijke
begripsvorming. Die begripsvorming zal vanuit een andere invalshoek, te weten
die van de hierboven aangeduide subjectiveringstendens moeten worden bezien.
Met het oog daarop is het van belang, ook het ontstaan van die
begripsvorming mede in ogenschouw te nemen. Alvorens de uitwerking van een
ander type bestuursrechtstheorie op het positieve recht kan worden
verduidelijkt, moet de vorming van die klassieke begrippen worden onderzocht.
Daarbij gaat het niet alleen om de relatie tot hun buitenlandse bronnen, maar
ook om een onderzoek van die buitenlandse bronnen zelf, voor zover dat
mogelijk en noodzakelijk is.
Op deze wijze hangen de twee voornaamste aandachtspunten van de bij elk van
de drie in dit onderzoek te behandelen elementen samen.

Waarom worden juist het beschikkingsbegrip, het begrip rechtskracht van
beschikkingen en de aard van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting
aan de orde gesteld?
De beschikking vervulde, en vervult in het bestuursrecht nog steeds een zeer
centrale rol. Juist bij de beschikkingsfiguur komt het karakter van het
besturen het duidelijkst tot uiting. Omdat bij de beschikking het han-
delingskarakter, het actieve, eenzijdige ingrijpen in het maatschappelijk leven
op de voorgrond treedt, verwijst het beschikkingsbegrip tevens naar de positie
van het bestuur ten opzichte van de beide andere staatsfuncties, wetgeving en
rechtspraak. Zo bezien is het beschikkingsbegrip ook een uitdrukking van de
rechtsstaatsgedachte: het is een uitvloeisel van de machtenscheiding.Ook het feit dat het beschikkingsbegrip met de invoering van de Wet Arobonder druk is komen te staan, is een belangrijke reden de functie van het
beschikkingsbegrip nader te behandelen. Het gebruik van een in de theorie
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ontwikkeld begrip als ontvankelijkheidscriterium, heeft opvallende ontwik-
kelingen in de jurisprudentie teweeg gebracht. Daarbij komen ook de tekort-
komingen van het beschikkingsbegrip aan de orde.
Het begrip rechtskracht van beschikkingen is niet slechts een aspect van het
beschikkingsbegrip zelf. Achter het rechtskrachtbegrip schuilt de verhouding
tussen enerzijds de administratiefrechtelijke besluitvorming (besluitvorming door
bestuursorganen) en anderzijds de positie van de burger, de hogere toezicht-
houdende bestuursorganen, de administratieve beroepsorganen en   de

administratieve en de burgerlijke rechter.
Het gaat op het terrein van de rechtskracht dus om de vraag wie uit eindelijk
bevoegd is de rechtsbetrekking tussen burger en bestuursorgaan bindend vast
te stellen. Het feit dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op dit
terrein een belangrijke rol zijn gaan spelen, heeft ook hier voor veranderingen

gezorgd.
Het begrip rechtskracht lijkt daardoor een andere rot te gaan spelen.

Het vraagstuk van de administratieve rechtspraak is, zeker tot zich in de
jaren '50 een min of meer volwassen bestuursrechtstheorie ontwikkelde, maar
ook daarna nog, het belangrijkste probleem op administratiefrechtelijk gebied
geweest. Gedurende vele tientallen jaren is er gediscussieerd over de
vormgeving van het stelsel. Dit stelsel -zo het al een stelsel genoemd kan
worden- staat nog steeds ter discussie. Daarbij komen niet slechts

institutionele aspecten aan de orde (vraagstukken als: aan welk orgaan moet
welke bevoegdheid tot geschillenbeslechting worden opgedragen), maar ook
vraagstukken als: hoever gaat de controle van de administratieve rechter op
het bestuursoptreden, of: moet de controle van de administratieve rechter
beperkt blijven tot de toetsing van bestuurlijke besluitvorming of moet de
controle van de rechter zich richten op de vaststelling van de rechtsbetrekking
tussen burger en bestuursorgaan (c.q. de bescherming van individuele rechten
en aanspraken).
De elementen beschikkingsbegrip, rechtskracht van beschikkingen en de aard
van de administratieve rechtsbescherming zijn, wanneer deze op de hierboven
aangegeven wijze worden geplaatst in een rechtsstatelijk kader, bepaald
fundamenteel voor de theorie van het Nederlands bestuursrecht. Vandaar dat
ontstaan en ontwikkeling van deze elementen voldoende representatief zijn om
er de structuur van de Nederlandse bestuursrechtstheorie mee te verduidelijken.
Met deze studie wordt echter niet beoogd een volledige

gntwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse bestuursrechtstheorie te geven.
Een afzonderlijke beschrijving van ontstaan en ontwikkeling van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur bij voorbeeld ontbreekt. Bij de afzonderlijke
hoofdstukken is, waar dit relevant was, wel op de rol van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur ingegaan, zonder echter volledigheid te
pretenderen. Ontstaan en ontwikkeling van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur verdient echter een afzonderlijke, diepgaande studie. Ook
andere begrippen zoals het algemeen verbindend voorschrift, delegatie,
mandaat, etc. komen hier niet aan de orde.

Opzet van het onderzoek.
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In dit hoofdstuk zullen eerst, bij wijze van inleiding, enkele korte
opmerkingen over theorievorming en de status van begrippen in het bestuurs-
recht worden gemaakt. Daarna wordt een kort overzicht gegeven van de po-gingen die tot en met 1932 zijn ondernomen een theorie van het Nederlands
bestuursrecht te formuleren. Het verschijnen van de bundel "Nederlandsch
Bestuursrecht" in dat jaar wordt hier als een beginpunt van de begripsmatigeontwikkeling van de Nederlandse bestuursrechtstheorie beschouwd. De in
hoofdstuk 1 behandelde onderwerpen zijn relevant voor al hetgeen in de
hoofdstukken 2,3,4 en 5 ter sprake komt.
In hoofdstuk 2 komt dan het ontstaan en de ontwikkeling van het beschik-
kingsbegrip aan de orde. Begonnen wordt met een analyse van het beschik-
kingsbegrip van Van der Pot. Daarna komen enige voorlopers en navolgers vanhem aan bod. De buitenlandse bronnen waaraan Van der Pot en anderen hun
inzichten mede ontleenden worden in de twee volgende paragrafen behandeld.
In paragraaf 2.2 komt de geschiedenis van het Verwaltungsakt-begrip aan de
orde, in paragraaf 2.3 de achtergrond van het acte administratif-begrip.Tenslotte zal in paragraaf 2.4 een nadere bezinning op de plaats en de functie
van het beschikkingsbegrip in het huidige bestuursrecht plaatsvinden.In hoofdstuk 3 wordt op dezelfde wijze het onderwerp rechtskracht van
beschikkingen behandeld. Ook hier is het werk van Van der Pot als uitgangs-
punt gekozen (paragraaf 3.1.). Evenals in hoofdstuk 2 volgt daarna een
behandeling van de Duitse en Franse equivalenten (paragraaf 2.2 en 2.3.), en is
daarna weer een beschouwing opgenomen over het begrip rechtskracht in het
huidige bestuursrecht (paragraaf 2.4.).
In hoofdstuk 4 wordt een andere benadering gevolgd. De ontwikkeling van de
administratiefrechtelijke geschillenbeslechting wordt hier periodegewijs behan-
deld. De indeling in periodes is gebaseerd op de ontwikkelingstendens die in debetreffende periode het meest overheersend is. Zo ontstaan achtereenvolgens:een periode waarin    men    zich het sterkst op Frankrijk concentreert    ( + 1813-
+1880) (paragraaf  4.1); een periode waarin  men zich sterk op Duitsland richt
( t 1880- t 1900) (paragraaf 4.2.); een periode waarin men eigen Nederlandse
oplossingen zoekt      ( i 1900- + 1945) (paragraaf     4.3.), en tenslotte een periode
waarin men uiteindelijk tot een mengvorm van Franse, Duitse en Nederlandse
elementen   komt   (+ 1945 tot heden) (paragraaf   4.4.)    . Het hoofdstuk wordt   afge-
sloten met enige conclusies (Paragraaf 4.5.).
Deze afwijkende benadering vindt zijn grond in het feit dat de aard van de
administratiefrechtelijke rechtsbescherming op zichzelf geen begrip is zoals de
beschikking of het algemeen verbindend voorschrift dat wel zijn (al zijn erwel degelijk begripsmatige aspecten met de geschiedenis van   de
rechtsbescherming verbonden). Het is echter meer de ontwikkeling in insti-
tutioneel opzicht dan die in begripsmatig opzicht die hier wordt beschreven. In
hoofdstuk 4 wordt het jaar 1813 als beginpunt gekozen, om voor de hand
liggende redenen. Het herwinnen van de onafhankelijkheid gaat samen met de
inrichting van een Nederlandse eenheidsstaat, die zich in menig opzichtonderscheidt van de vroegere staatsinrichting. Eerst in die dagen realiseert
men zich welke invloed een buitenlands rechtsstelsel op de Nederlandse
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verhoudingen kan hebben, en dat men daar wellicht positieve elementen aan
kan ontlenen.
Het onderzoek wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een korte samenvatting,
conclusies en een poging die conclusies om te zetten in enige aanbevelingen.

1.2 Enice ovmerkingen over theorievormincr.

In een onderzoek dat onder meer tot doel heeft de achtergrond van de
begripsvorming in het Nederlandse bestuursrecht te beschrijven, moet, alvorens
die beschrijving te beginnen, eerst omschrijven wat binnen het kader van dit
onderzoek onder termen als "theorie" en "begrip" moet worden verstaan.
Donner geeft als omschrijving van dogmatiek c.q. theorie (deze termen worden
hier als synoniem beschouwd): "het uitwerken van een aantal vaste begrippen,
waarmee de rechtsstof wordt geordend en ingedeeld, opdat de vragen waarvoor
zij stelt, kunnen worden gerelateerd aan reeds bekende en wel doordachte con-
structies".(4) Hirsch Ballin en Meuwissen geven de voorkeur aan een wat
ruimere omschrijving, te weten het "beschrijven, analyseren en systematiseren
van het geldende of positieve recht".(5) Hirsch Ballin meent dat Donner een
(wellicht iets te) beperkte opvatting over de taak van de theorie heeft, omdat
hij zich vooral concentreert op begripsvorming.(6)Inderdaad is het zo dat
theorievorming uit meer bestaat dan het formuleren en definiEren van alleen
een aantal rechtsbegrippen. Van de in dit onderzoek beschouwde elementen uit
de Nederlandse bestuursrechtstheorie zijn alleen het beschikkingsbegrip en het
rechtskrachtbegrip werkelijke begrippen. De ontwikkeling van de aard van de
administratiefrechtelijke geschillenbeslechting is op zichzelf echter geen begrip.
Dit is eerder een bepaald ontwikkelingsproces, gestuurd vanuit bepaalde
gedachten. Toch behoort het tot de theorie van het Nederlands bestuursrecht.
Hirsch Ballin en Meuwissen leggen in hun omschrijving van de rechtsdogmatiek
echter nadrukkelijk een verband met het positieve recht. De suggestie van dit
verband ZOU echter tot misverstand aanleiding kunnen geven. De
rechtsdogmatiek kan het zich niet veroorloven zich tot een zuivere analyse of
systematisering van het geldende recht te beperken. De dogmatiek moet zich
ook richten OP toekomstige ontwikkelingen. De beoefenaren van de
rechtswetenschap dienen zich steeds af te vragen of bestaand dogmatische
constructies hun rechtvaardiging of hun zin nog niet hebben verloren en zo
nodig voorstellen tot verbetering te doen.
Het al te lang vast houden aan tradities kan indirect tot gevolg hebben dat
het recht in zijn ontwikkeling wordt belemmerd. (Juist daarom verdient het
streven naar een Algemene wet bestuursrecht vanuit de wetenschappelijke
wereld krachtige ondersteuning.)
In de omschrijving van Meuwissen en Hirsch Ballin komt niet expliciet tot
uitdrukking dat begripsvorming juist een kenmerkend onderdeel is van de
beoefening van de rechtsdogmatiek. Dit geldt voor het bestuursrecht in
sterkere mate dan voor het privaatrecht of het strafrecht. Op die terreinen
zijn algemene beginselen en begrippen in de door de wetgever vastgestelde
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wetboeken opgenomen. In het bestuursrecht bestond (en bestaat) een dergelijk
wetboek niet. Die algemene begrippen zijn door de wetenschap ontwikkeld. Het
is juist die aandacht voor begripsvorming die het werk van Van der Pot c.s.
aan de bundel Nederlandsch Bestuursrecht van het werk van oudere auteurs als
De la Bassecour Caan of de auteurs van de Oppenheim-bundel onderscheidt.
Begripsvorming moet dus juist als een kenmerk van wetenschappelijkheid
worden beschouwd.
Anderzijds moet in het oog worden gehouden dat aan het vormen en ontwik-
kelen van rechtsbegrippen geen absolute waarde moet worden toegekend. Uit de
aard van het recht vloeit voort dat geen enkel begrip "waterdicht" kan zijn.
Begrippen als beschikking, rechtskracht, algemeen verbindend voorschrift,
beleidsregel, enz. verwijzen naar bepaalde typen van verschijnselen die zich in
de werkelijkheid van het recht voordoen. Die begrippen zijn in beginselbedoeld om die typen verschijnselen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven,
anders zou het weinig zinvol zijn een dergelijke omschrijving op te stellen.
Wanneer echter door de wet aan een bepaald begrip bepaalde rechtsgevolgen
worden verbonden ("alle algemeen verbindende voorschriften moeten bekend
gemaakt worden", "degene die door een beschikking rechtstreeks in zijn belang
getroffen is, kan daartegen beroep instellen bij de Afdeling rechtspraak"),
brengt dat met zich mee dat met het oog op dat rechtsgevolg door het
bevoegde orgaan een kwalificatie gegeven moet worden waarmee het zich
aandienende verschijnsel al dan niet onder dat begrip wordt gebracht. Het ligt
daarbij voor de hand dat het orgaan zich bij het geven van zo'n kwalificatie
eerder laat leiden door zijn eigen taken en bevoegdheden dan door een in de

rechtswetenschap ontwikkelde begripsomschrijving.
Zodoende ontstaat het verschijnsel dat een wetenschappelijke begripsom-
schrijving een min of meer duidelijke inhoud kan verliezen, doordat in
praktische situaties een bepaalde interpretatie van de begripsomschrijving een
andere is dan de opstellers van het begrip voor ogen stond. Konijnenbelt heeft
in dit verband geschreven over het bestaan van een dogmatisch en een
strategisch beschikkingsbegrip.(7)
Een dergelijke situatie heeft zich voorgedaan toen de Afdeling rechtspraak van
de Raad van State de waarschuwing dat tot toepassing van bestuursdwang zal
worden overgegaan als beschikking in de zin van de Wet Arob heeft
aangemerkt.(8) Dit standpunt werd op het ogenblik dat de Afdeling
rechtspraak dit besluit nam, door vele rechtsgeleerde schrijvers afgewezen.(9)
Een extra complicatie kan zich kan voordoen wanneer gelijke begrippen in
verschillende termen kunnen worden uitgedrukt. Door die verschillende
terminologie ontstaan dan bij praktische toepassing weer nieuwe inter-
pretatieverschillen. Daarbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan de termen
"besluit" in art.3 Ambtenarenwet 1929 en art. 4, tweede lid Wet arbo enerzijds
en "beschikking" in art.2 Wet Arob anderzijds. Deze term besluit betekende
oorspronkelijk hetzelfde als wat thans onder beschikking wordt verstaan.
(Hierop wordt in hoofdstuk 2 nog uitgebreid teruggekomen.) Niettemin komt in
de jurisprudentie tot uitdrukking dat onder besluit in de zin van de
Ambtenarenwet 1929 en de Wet arbo mede sommige besluiten van algemene
strekking (niet zijnde algemeen verbindende voorschriften) worden
begrepen.(10) De begrippen besluit van algemene strekking en algemeen
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verbindend voorschrift staan in een vergelijkbare verhouding tot elkaar.
Samenvattend: enerzijds kan begripsvorming in het administratieve recht
worden opgevat als een kenmerk van verwetenschappelijking van een zich
ontwikkelend vakgebied, anderzijds moet hieraan geen absolute waarde worden
toegekend. Het gebrek aan een vorm van algemene administratieve rechtsbe-
scherming en een algemene bestuurswetgeving heeft er mede toe geleid dat de
in de theorie ontwikkelde begrippen zijn gebruikt als ontvankelijkheidscriteria.
De rechtspraak probeert zoveel mogelijk de beperkingen van de dogmatisch
gevormde begrippen terzijde te stellen. Op deze wijze wordt de betekenis van
rechtswetenschappelijke begripsvorming verduidelijkt. (Hierop wordt in
hoofdstuk 2 nog teruggekomen.)
Waar in dit onderzoek het woord "begrip" gebruikt wordt, ziet dit "toe" op een
omschreven rechtsbegrip, met een min of meer duidelijke of aanvaardbare
inhoud. Zo worden ontstaan en ontwikkeling van de begrippen beschikking en
rechtskracht van beschikkingen hier vanuit deze begripsmatige invalshoek
beschouwd.
In dit onderzoek wordt onder het woord "theorie" of "dogmatiek" meer verstaan
dan een verzameling begrippen of begripsinhouden en de systematische relaties
tussen die begrippen onderling. Tot de theorie van het bestuursrecht wordt
hier, behalve het juridische begrippenapparaat ook een verzameling ideeen,
concepten, oplossingen, etc. gerekend. Een goede term of verzamelnaam
ontbreekt hiervoor.
Toch gaat het hierbij om een wezenlijk onderdeel van de bestuursrechtstheorie.
Wat wordt hiermee bedoeld? Tijdens de ontwikkeling van een rechtsstelsel doen
zich zekere momenten voor, waarop dat rechtsstelsel niet meer in alle
opzichten beantwoordt aan de eisen die eraan worden gesteld. Een rechtsstelsel
moet nu eenmaal aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen dat zijn doet hier
niet onmiddellijk ter zake. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de
beginselen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Die beginselen zullen
zich soms wijzigen als gevolg van buiten het recht gelegen culturele en maat-
schappelijke omstandigheden (bij voorbeeld oorlogsomstandigheden of economi-
sche noodsituaties, maar ook langzamer verlopende maatschappelijke of
politieke veranderingen).
Dit impliceert dat op zekere ogenblikken rechtspolitieke keuzes gemaakt
moeten worden, om het positieve recht in overeenstemming te brengen met die
beginselen.  Aan zo'n rechtspolitieke keuze liggen zodoende 66n of soms meer
richtinggevende rechtsbeginselen of ideeen ten grondslag. Die richtinggevende
rechtsbeginselen of ideeen hebben uit hun aard een betrekkelijk vaag en open
karakter. Men zou daarbij kunnen denken aan beginselen als: in een rechtsstaat
behoort in het algemeen de mogelijkheid te bestaan overheidsbesluiten middels
een bepaalde rechtsgang aan te vechten. Redenerend vanuit die beginselen
moeten keuzes worden gemaakt: Moet zo'n rechtsgang steeds uitzicht geven op
een rechterlijke beslissing, of kan ook met administratief beroep worden
volstaan? Is een combinatie van administratief beroep met rechtspraak
wenselijk? Moet de rechtsgang op een aparte administratieve rechter worden
opengesteld of juist op de burgerlijke rechter? Tegen welke overheidsbesluiten
moet beroep worden opengesteld en tegen welke niet? Hoe zijn dergelijke
keuzes in het buitenland gemaakt?
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Uiteindelijk worden die rechtspolitieke keuzes gemaakt en gebundeld in bij
voorbeeld het rapport van een commissie of in een wetsvoorstel. Soms wordt
zo'n keuze door de rechtspraak gemaakt in een standaarduitspraak.  Bij deze
keuzes zal de stand van de begripsvorming in eigenlijke zin ook een rol spelen.Nadat in het parlement en/of de maatschappij een voldoende mate van
consensus is bereikt, kan de voorgestelde, en zonodig geamendeerde
rechtspolitieke keuze worden gerealiseerd. Na de realisering, die wanneer deze
in de wetsvorm gegoten is nog een extra legitimering verkrijgt, treedt een
proces van institutionalisering op. De gemaakte rechtspolitieke keuze wordt tot
een traditie die blijft bestaan, ook nadat de omstandigheden waaronder zij
totstandgekomen is, veranderd zijn. Zij verkrijgt een bestaan dat geabstraheerd
is van de tijdgeest, de juridische cultuur met zijn eigen eisen, normen en
rechtsregels, met inbegrip van de Grondwet en het geldende staatsbestel. Die
ideeen bestaan zelfstandig naast de reeds behandelde begripsvorming ineigenlijke zin, tezamen vormen zij de bestuursrechtstheorie.
Enkele voorbeelden kunnen wat meer duidelijkheid brengen.
De gedachte dat administratieve rechtspraak primair gericht moet zijn op
handhaving van het objectieve recht, en daardoor beperkt zou moeten blijven
tot de toetsing van beschikkingen, is een uitvloeisel van een bepaalde visie op
het administratieve recht en de plaats van de rechtsbescherming en van het
beschikkingsbegrip daarbinnen, en behoort als zodanig tot de bestuurs-
rechtstheorie. Het is duidelijk dat een zodanige gedachte geen welomschreven
begrip is. Hoewel een dergelijke gedachte wel naar werkelijke begrippen, zoals
het bechikkingsbegrip, verwijst, kan zij toch niet met begripsvorming in de
meer engere zin gelijkgesteld worden. Een soortgelijke gedachte is het Conseil
d'Etat-model in de administratieve rechtspraak: er is een Hoog College van
Staat dat gelijktijdig is belast met advisering met betrekking tot wetgeving en
met administratiefrechtelijke geschillenbeslechting. Ook dit Conseil d'Etat-model
is op zichzelf geen begrip. Het moet echter wel degelijk tot de theorie
gerekend worden: ook dit model verwijst weer naar een bepaalde visie op de
administratieve rechtspraak.
Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken op het terrein van de administra-
tiefrechtelijke rechtsbescherming: de gedachten achter de ontwerpen-Loeff;
Struyckens opvattingen; de Noord- en Zuidduitse typen van rechtsbescherming,
etc.. Al deze gedachten zullen in dit onderzoek ook tot de bestuurs-
rechtstheorie gerekend worden.
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Korte schets van de aard van de beoefening van de hestuursrechtstheorie in
Nederland voor en na het verschiinen van "Nederlandsch Bestuursrecht".

Nu is verduidelijkt wat in dit onderzoek onder bestuursrechtstheorie wordt
verstaan, kan hieronder een kort overzicht worden gegeven over de aard van
de theorievorming in het Nederlandse bestuursrecht.
In de geschiedenis van het Nederlands bestuursrecht neemt het jaar 1932 een
bijzondere plaats in. In dat jaar verscheen de bundel "Nederlandsch
Bestuursrecht'. Deze bundel kan worden beschouwd als een keerpunt in de
ontwikkeling van de Nederlandse bestuursrechtstheorie. Met het verschijnen
van die bundel werd een begin gemaakt met een systematische begripsvorming.
In de jaren voorafgaand aan 1932 was op dat gebied wel iets ondernomen, maar
dit was nooit op een systematische, doordachte wijze gebeurd. Een goed
voorbeeld zijn de Ontwerpen-Loeff. Deze ontwerpen zijn aan het begin van
deze eeuw vervaardigd met het oog op hun functie in het wetgevingsproces en
niet als theoretische verhandeling. Niettemin zijn er in de ontwerpen-Loeff
enige interessante aanzetten tot begripsvorming aan te treffen.
Dit onderzoek is niet beperkt tot de ontwikkeling van alleen de begrips-
vorming: theorievorming wordt in dit onderzoek ruimer opgevat. Voor dit
onderzoek is het noodzakelijk om een beeld te krijgen van enkele relevante
ontwikkelingen op het theoretische vlak van v66r 1932. In het voorgaande is
betoogd dat juist op het terrein van de administratieve rechtspraak tal van
ideeen, concepten, e.d. werden voorgesteld om dit vraagstuk tot een oplossing
te brengen. Gedurende vele jaren vormde het vraagstuk van de administratieve
rechtspraak het voornaamste probleem van de Nederlandse bestuurs-
rechtstheorie. Diegenen die zich op dit terrein hebben beijverd, hebben een
opvallende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van die theorie.
Zo bezien bestaan er verschillende niveaus waarop theorievorming plaatsvindt.
Ten eerste door de schrijvers van hand-en leerboeken. Daarnaast door de
ijveraars voor de administratieve rechtspraak. De laatsten waren overigens niet
zelden staatsrechtsgeleerden die zelf in hun publicaties weer bijdragen leverden
aan de theorievorming. Nu eens waren zij in staat op eigen kracht hun ideean
ingang te doen vinden, dan weer vond beinvloeding van de rechtsontwikkeling
plaats via het werken in Staatscommissies, commissies van advies e.d.

De eerste poging om een het gehele administratief recht omvattend boek te
schrijven werd ondernomen door J.J. de la Bassecour Caan. Zijn boek heette
"Handleiding tot de kennis van het administratief recht in Nederland"(11) en
was, blijkens het voorwoord, gebaseerd op de colleges van Thorbecke. Het werk
van De la Bassecour Caan omvatte grotendeels dat wat nu het bijzondere deel
van het administratieve recht genoemd wordt. Uitgebreid werd het "politieregt"
ten aanzien van verschillende werkzaamheden van het openbaar bestuur
behandeld: waterstaat, onderwijs, wegen, enz.. Een algemeen decl zoals wij dat
nu kennen, ontbreekt. Wet zijn er enkele beschouwingen van staatsrechtelijke
aard opgenomen, onder meer over de administratieve rechtspraak.
Een werk van gelijke aard werd een decennium later geschreven door de
Amsterdamse hoogleraar J. de Bosch Kemper.(12) Beide werken moeten worden
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gekenschetst als een voor die tijd tamelijk volledige opsomming en uitlegging
van de geldende wetgeving op administratiefrechtelijk terrein.(13)
In deze periode (de tweede helft van de 19de eeuw) ging er vermoedelijk meer
invloed uit van enige andere personen dan de twee genoemde schrijvers.
Als eerste moet hier J.R. Thorbecke worden genoemd. Het behoeft eigenlijk
geen betoog dat zijn invloed van zeer grote betekenis is geweest. Hij was de
eerste hoogleraar in Nederland die het vak administratief recht in zijn
leeropdracht had. De door hem in het academisch jaar 1846-1847 gegeven
colleges vormden de basis voor het boek van De la Bassecour Caan. Hij
oefende ook als minister van Binnenlandse Zaken en als kamerlid een beslis-
sende invloed uit op de gang van zaken rond de administratieve rechtspraak.
Uiteindelijk zou dat leiden tot de Wet op de Raad van State van 1861. In
wezen lag aan die wet de door Thorbecke verdedigde strenge scheiding tussen
publiek- en privaatrecht ten grondslag die er toe leidde dat in de 19de eeuw
het vraagstuk van de administratieve rechtspraak ontstond.
Als tweede moet hier J.Th.Buys worden genoemd. Buys, hoogleraar te
Amsterdam en later te Leiden, kan min of meer worden beschouwd als aanvoer-
der van een stroming die in Nederland een systeem van administratieve
rechtspraak tot stand wilden brengen. Hij en zijn medestanders slaagden er in
een Grondwetswijziging op dit punt te bewerkstelligen. Buys was voorstander
van een oplossing van dit vraagstuk naar Duits model. Buys' oplossing is
duidelijk terug te vinden in het verslag van de Staatscommissie - Kappeyne van
de Coppello van 1894. Na zijn overlijden strandde het initiatief echter.
Als derde persoon moet hier JA. Loeff genoemd worden. Loeff diende als
minister van Justitie in 1905 bij de Tweede Kamer een pakket wetsvoorstellen
in, waaraan zijn naam sindsdien is verbonden. Ook deze ontwerpen op het stuk
van de administratieve rechtspraak beheersten in hun tijd de discussies
volledig. Loeffs ontwerpen werden gekenmerkt door een sterk met zijn persoon
verbonden gedachtengoed. Ondanks de leerstellige stijl van de ontwerpen, de
omstreden presentatie ervan en hun uiteindelijke lot in het parlement, vormen
zij tot op de dag van vandaag een waardevolle bron van inzichten over de
structuur van het Nederlandse bestuursrecht. In sommige opzichten waren zij
hun tijd bepaald vooruit.
Succesvoller dan Loeff was zijn tegenstander AA.H. Struycken, hoogleraar te
Amsterdam. Hij verzette zich tegen het denkbeeld dat in Nederland een stelsel
van administratieve rechtspraak moest worden gebouwd. Hoewel hij dit betoog
ondersteunde met even weinig realistische argumenten als Loeff had gedaan om
het tegendeel te bereiken, leidden Struyckens protesten er mede toe dat in het
Nederlandse administratieve rechtsbeschermingsstelsel een zwaar accent op
administratief beroep gelegd werd.
Eerst na de beslissende invloed van respectievelijk Thorbecke, Buys, Loeff en
Struycken kwam er weer ruimte beschikbaar voor de rechtsgeleerde
handboekenschrijvers.
In 1919 werd de volgende poging ondernomen een nieuw handboek voor het
gehele bestuursrecht samen te stellen. Ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag werd de Leidse hoogleraar J. Oppenheim een bundel opstellen aan-
geboden door zijn leerlingen.(14) Dit werk omvatte wederom een groot aantal
hoofdstukken uit het bijzonder decl, zij het niet alle. Ook hier ontbreekt een
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deel dat de algemene systematiek van het gebodene beschrijft. Wel is in de
bijdrage van C.van Vollenhoven een beschouwing opgenomen over de vraag of
een algemene systematiek moet worden ontworpen. Van Vollenhoven releveert
daarbij een uitspraak van Thorbecke, die in de Kamer bij de behandeling van
de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1872 had verklaard: " dat wij gelijk wij
een wetboek van burgerlijk recht hebben, ook een wetboek van administratief
recht verlangen". Van Vollenhoven meende dat met de Oppenheim - bundel die
weg reeds werd ingeslagen. Een toekomstig wetboek van administratief recht
moet een rechtstaal gebruiken "waarin vaste technische termen bestendig
worden weergegeven in vaste Nederlandse namen".(15)
Van Vollenhoven waagde zich echter niet aan het werk waarvan hij vond dat
het ter hand moest worden genomen. Voor de Amsterdamse hoogleraar F.JA.
Huart was dat een reden de Oppenheim- bundel als "een volslagen mislukking"
te beschouwen.(16)
Een als belangrijk gekenschetste onderneming was het werk dat GA. van
Poelje in 1927 publiceerde. Zijn boek, "Beginselen van administratief recht"
moet als het eerste worden beschouwd waarin zekere algemene leerstukken zijn
ontwikkeld.(17) Een beperking vormde de kring van gebruikers tot wie Van
Poelje zich richtte. Hij schreef zijn boek voor een opleidingsleergang voor
bestuurders en ambtenaren. Het was daarom niet zonder meer een geschikte
basis voor de wetenschapsbeoefening.
Enige tijd later, in 1932, verscheen dan de uitgave "Nederlandsch Be-
stuursrecht".(18) Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van een uitgeverij
bundelden diverse auteurs hun krachten om aldus een werk tot stand te
brengen waarin het algemeen deel van het administratieve recht in een
systematische, hoewel brokstuksgewijze benadering nagenoeg geheel behandeld
werd. Het verschijnen van de bundel kan worden beschouwd als een keerpunt
in de Nederlandse bestuursrechtstheorie. De auteurs hebben zich niet beperkt
tot een weergave van de geldende wetgeving in die dagen, maar creterden,
onder meer door het buitenlands recht te bestuderen, een aantal belangrijke
rechtsbegrippen.
Behandeld werden onder meer de organisatie van het bestuur, de zaken en
inkomsten van het bestuur, de vormen van het besturen, de handhaving van het
bestuur en de bescherming tegen het bestuur. De meest fundamentele bijdrage
uit deze bundel, zo zou later blijken, was het opstel "De vormen van het
besturen" door de Groningse hoogleraar C.W.van der Pot. De invloed die van
dit opstel uitging en de invloeden die op dit opstel hadden ingewerkt zullen
in de hoofdstukken 2 en 3 uitgebreid worden belicht.
De vraag rijst dan : welke oorzaken hebben er toe geleid dat met name de
begripsvorming van het Nederlandse bestuursrecht zo laat tot stand gekomen
is? De groei van de bestuursrechtelijke wetgeving en de achterstand ten
opzichte van de buitenlandse wetenschapsbeoefening, aan het begin van dit
hoofdstuk reeds genoemd, zouden toch factoren geweest kunnen zijn die de
ontwikkeling van de begripsvorming juist hadden kunnen stimuleren. Bovendien
was het vak administratief recht sinds de inwerkingtreding van de Hoger
Onderwijswet van 1876 een vak dat verplicht in het curriculum van het
wetenschappelijk onderwijs moest worden opgenomen.(19)Al deze factoren
hebben er niet toe bijgedragen dat er in een vroeger stadium een volwassen
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bestuursrechtstheorie is ontstaan.
De voornaamste oorzaak hiervoor is natuurlijk gelegen in het feit dat er in
Nederland nooit 66n algemene administratiefrechtelijke voorziening tegen het
bestuursoptreden tot stand is gebracht. Donner heeft dit treffend uitgedrukt:
"Grote, zo niet volledige eenheid in de andere voorname rechtsbron, de
rechtspraak, is dan te meer nodig om een behandeling der algemene rechtsvra-
gen aantrekkelijk te maken. Dit nu was en is in Nederland niet het geval.
Vandaar vooral de achterstand." (20)Dat het gemis van een constante stroom
jurisprudentie van den administratieve rechter als voornaamste oorzaak voor
een trage ontwikkeling van de begripsvorming moet worden beschouwd, wordt
nog duidelijker wanneer naar het Franse en het Duitse bestuursrecht wordt
gekeken. In Frankrijk vormt sinis 1872 de jurisprudentie van de Conseil d'Etat
de kern van het Franse bestuursrecht. In Duitsland neemt de jurisprudentie van
het PreuBisches Oberverwaltungsgericht in de periode 1875-1941 en de
jurisprudentie van het Bundesverwaltungsgericht vanaf 1953 een vergelijkbare
plaats in.
Daar kwam nog bij dat men om onopgehelderde reden naliet de uitspraken van
de Kroon in administratief beroep gedaan systematisch te beoordelen en te
analyseren. Huart meende dat dit onder meer uit wrok tegen het niet tot stand
komen van een algemene administratieve rechtspraak werd nagelaten.(21)
Belangrijker in dit verband lijkt echter het feit dat de wetgever bij het
openstellen van beroep op de Kroon zo weinig systematisch te werk is gegaan.
De tamelijk willekeurig wijze waarop dit is gebeurd maakt rubricering,
waardering en vergelijking van de uitspraken er niet eenvoudiger op.
Belangrijke bijdragen tot de theorievorming zijn geleverd door de Vereniging
voor Administratief Recht, opgericht in 1939. In en kort na de Tweede

Wereldoorlog werden er door een aantal schrijvers onder auspicien van de
vereniging een aantal rapporten en preadviezen gepubliceerd die in het
bijzonder dogmatische problemen behandelden. Het beschikkingsbegrip met al
zijn aspecten nam daarbij een zeer centrale plaats in, zoals hieronder nog zal
blijken.
Eerst in de jaren '50 is er een min of meer volwassen theorievorming ontstaan
met het verschijnen van het handboek van W.G. Vegting en de bewerking door
Donner van het algemeen deel van de bundel Nederlandsch Bestuursrecht, die
door hem tot een aparte verhandeling wordt omgebouwd .(22) Beide handboeken
worden gekenmerkt door hun eigen visie op het bestuursrecht. In beide boeken
wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de grondslagen en de structuur van
het bestuursrecht. De auteurs schenken ruime aandacht aan rechtsvergelijking.
Met name het werk van Vegting valt op door zijn originele benadering: reeds
in de jaren '50 plaatste hij de rechtsbetrekking tussen burger en bestuursor-
gaan in het middelpunt van de bestuursrechtelijke dogmatiek. lets dat in die
tijd volkomen nieuw was.
Tot slot van deze korte schets van de beoefening van de Nederlandse
bestuursrechtstheorie moet nog worden gewezen op een typisch Nederlands
verschijnsel. Veel ontwikkelingen in het Nederlands bestuursrecht zijn
beinvloed (zowel in positieve als in negatieve zin) door het werk van tal van
Staatscommissies, commissies van advies e.d. die zijn ingesteld om oplossingen
voor zeer gecompliceerde problemen, politiek gevoelige aangelegenheden of
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grootschalige wetgevingsprojecten voor te stellen. Het lijkt er enigzins op dat
deze commissies de plaats hebben ingenomen die in vroeger dagen werd
ingenomen door personen als Thorbecke, Buys, Loeff, Struycken, enz. Tochwerden er ook in hun dagen zulke commissies ingesteld. Men denke
bijvoorbeeld aan het gebruik de Grondwetsherzieningen door een dergelijkecommissie te laten voorbereiden.
Het lijkt er meer op dat dit een kenmerk is van de Nederlandse bestuurs- en
wetgevingsstijl. Dikwijls slaagt men er niet in problemen die een bepaalde
omvang of moeilijkheidsgraad te boven gaan doelmatig en voortvarend op te
lossen. Dit is met name het geval wanneer bij het oplossen van een dergelijk
probleem het werken vanuit 66n richtinggevende gedachte de voorkeur verdient.
Dergelijke verschijnselen doen zich regelmatig voor. De geschiedenis van deadministratieve rechtspraak is daarvan het beste voorbeeld. Ook buiten het
bestuursrecht doet zich dit verschijnsel voor. Men denke slechts aan de gangvan zaken rond het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Liever dan vanuit een richting-gevende gedachte te werken, geeft men er kennelijk de voorkeur aan het
bewuste probleem tot hanteerbare proporties terug te brengen en dusdoende
deeloplossingen in plaats van een totale oplossing voor te stellen.
Hieraan zijn niet alleen nadelen verbonden. Deze benadering heeft in elk gevalhet voordeel dat deeloplossingen meestal sneller gerealiseerd kunnen worden.
Laat men dan die deeloplossingen voorbereiden door een adviescommissie waarin
de betrokken maatschappelijke groeperingen of politieke stromingen
vertegenwoordigd zijn, dan berust het advies in elk geval op een redelijkemate van consensus. Op dit boeiende verschijnsel wordt in hoofdstuk 4 noguitgebreid teruggekomen.
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Hoofdstuk 2

HET BESCHIKKINGSBEGRIP

In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling van het beschikkingsbegrip in een
historisch-rechtsvergelijkend perspectief aan de orde. Daarbij zal vooral de
nadruk worden gelegd op de ontwikkeling van dit begrip als een produkt van
een periode waarin men het bestuursrecht beschouwde als een orde van
objectief recht, naar een begrip dat -in een hedendaagse visie- geplaatst
wordt binnen een zich ontwikkelende rechtsbetrekking tussen burger en be-
stuursorgaan. In de eerste paragraaf wordt de geschiedenis van het beschik-
kingsbegrip in Nederland behandeld. Daarbij ligt de nadruk op Van der Pots
bijdrage aan de bundel Nederlands Bestuursrecht. Onderzocht zal worden
welke Duitse en Franse bronnen hem hebben geinspireerd. Daarnaast wordt
enige aandacht geschonken aan de ontwikkelingen voorafgaande aan Van der
Pots opstel, zoals het gebruik van begrippen in voorstellen van wet met
betrekking tot de administratieve rechtspraak.
Vervolgens wordt de ontwikkeling van het beschikkingsbegrip tot heden
geschetst, waarbij de nadruk wordt gelegd op het gebruik van het begrip
beschikking als aanknopingspunt voor bezwaar en beroep in de rechtsbescher-
ming. In de tweede paragraaf komt de geschiedenis van het begrip
Verwaltungsakt in het Duitse bestuursrecht aan de orde. Van der Pots Duitse
inspiratiebronnen worden op hun beurt weer teruggevolgd. Uitvoerig wordt
stilgestaan bij Otto Mayers Verwaltungsakt-begrip en de omstandigheden
waaronder dit begrip tot stand is gekomen. Waar mogelijk is het spoor nog
verder teruggevolgd. Ook het begrip Verwaltungsakt heeft weer diverse voor-
gangers. Voorts wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het Duitse recht van
de tijd van Otto Mayer tot heden.
In de derde paragraaf wordt de achtergrond van het begrip acte administratif

uit bet Franse bestuursrecht belicht. Dit is om twee redenen van belang. Van
der Pot is zelf door Franse bronnen beinvloed, maar het Franse recht heeft
op Van der Pots Duitse bronnen ook een aanzienlijke invloed uitgeoefend. Het
begrip vindt zijn oorsprong in het gedachtengoed van de Franse revolutie,
maar kreeg na het arrest-Blanco van 1873 een nieuwe dimensie.
In de vierde paragraaf wordt aandacht geschonken aan de huidige rol van het
beschikkingsbegrip in het administratief recht als geheel. Onder invloed van
de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak is de relativering van de
betekenis van het beschikkingsbegrip versneld. Dit is geen op zichzelf staande
ontwikkeling. Ook in het Duitse bestuursrecht bestaat dit probleem. In dit
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verband wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het meer
dynamische begrip rechtsbetrekking dat het begrip beschikking lijkt te
overvleugelen. Hierbij speelt het Voorontwerp voor een Algemene wet
bestuursrecht een belangrijke rol.
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2.1 Het begrip beschikking in het Nederlands bestuursrecht

Betzrinsbenaling

Voordat de ontwikkeling van het beschikkingsbegrip wordt beschreven, moet
eerst het begrip beschikking worden verduidelijkt.(1)Een in de wetenschap van
het administratief recht algemeen aanvaarde omschrijving van het begrip
beschikking luidt: "een administratieve beschikking is een eenzijdig besluit van
een bestuursorgaan, gegeven op grond van een staats- of administratiefrech-
telijke bevoegdheid, dat voor een of meer individuele concrete gevallen een
rechtsverhouding schept, bindend vaststelt of opheft, of waarbij dat wordt
geweigerd...".(2)Het is een voorbeeld van een omschrijving waarvan er in de
loop der tijd vele geformuleerd zijn. In nuances verschillen zij telkens iets,
maar het lijdt geen twijfel dat zij inhoudelijk steeds hetzelfde pogen uit te
drukken. Een analyse van verschillende omschrijvingen van het beschik-
kingsbegrip in de Nederlandse bestuursrechtelijke literatuur toont dit aan.
Wanneer de omschrijvingen gegeven door Van der Pot, Donner, Vegting, Van
der Wel en Konijnenbelt naast elkaar gezet worden(3)(het hadden evengoed de
omschrijvingen van andere schrijvers, om het even welke, kunnen zijn), dan
zijn de volgende elementen steeds aanwezig:
1.  De beschikking is een rechtshandeling, een handeling met beoogd rechts-

gevolg dus.(4)Anders gezegd: de beschikking wil bepaalde wijzigingen in
de wereld van het recht bewerkstelligen: rechten of verplichtingen
scheppen. Dit is het materiale element van het beschikkingsbegrip.

2.       De beschikking is afkomstig van een bestuursorgaan.
3.     De beschikking is -in beginsel- eenzijdig.
4.     De beschikking is bedoeld voor een concreet geval.
De laatste drie elementen vormen de formele kenmerken van het beschikkings-
begrip. De vier elementen gezamenlijk moeten gezien worden als de kern van
het beschikkingsbegrip. Er zijn schrijvers die er nog andere elementen aan
toevoegen. Hierboven is al aangegeven dat Konijnenbelt een staats- of admi-
nistratiefrechtelijke bevoegdheid nodig achtte als grondslag voor het geven
van beschikkingen, al ligt dit voor de hand.(5) In de overige literatuur worden
soms soortgelijke eisen gesteld.(6)
Er 'bestaat nog een tweede groep begripsomschrijvingen, namelijk die in de
wetgeving zijn opgenomen. Artikel 2 van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen omschrijft een beschikking als een schriftelijk besluit
van een administratief orgaan, gericht op enig rechtsgevolg. Geen beschikking
in de zin van de Wet Arob is een besluit van algemene strekking of een
rechtshandeling naar burgerlijk recht. Met een beschikking in de zin van de
wet wordt een weigering, dan wel een fictieve weigering te beschikken,
gelijkgesteld (art. 3 Wet Arob).
In artt. 2 en 3 van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie en
in art. 3 Ambtenarenwet 1929 worden de begrippen "besluit" en "handeling"
gebruikt. Uit de artt. 4 en 5 Wet arbo, respectievelijk art. 58 Ambtenarenwet
1929 blijkt dat deze begrippen in de wet zijn opgenomen om aan te geven
tegen welke besluiten een in zijn belang getroffen burger beroep kan
aantekenen. De term "besluit" wordt door het College van Beroep voor het
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bedrijfsleven en Centrale Raad van Beroep, alsme(ie de Ambtenarengerechten
ruimer opgevat dan wat onder het begrip beschikking wordt ver-
staan.(7)Niettemin mag worden aangenomen dat de wetgever met het begrip
"besluit" het oog heeft gehad op beschikkingen.(8) Uit het feit dat de
wetgever tevens beroep tegen handelingen openstelde mag wel worden afgeleid
dat het beroepsrecht niet tot beschikkingen beperkt bleef.
Konijnenbelt noemt de twee groepen omschrijvingen respectievelijk strategisch
en dogmatisch.(9)In hoeverre vallen de beide groepen samen? Volgens
Konijnenbelt kan de dogmatische omschrijving hooguit fungeren als hulpmiddel
of aanknopingspunt voor het recht dat aan de hand van art. 2 Wet Arob
ontwikkeld moet worden.(10)Deze visie is op zichzelf beschouwd niet onjuist.
Echter, de omschrijvingen die de wetgever in art. 2 Wet Arob en art. 2 Wet
Arbo heeft geformuleerd zijn niet slechts geformuleerd "met het dogmatisch
beschikkingsbegrip in het achterhoofd", (11)maar zijn rechtstreeks ontwikkeld
vanuit dat dogmatische beschikkingsbegrip. Dat zal in dit hoofdstuk nog
worden behandeld. De band is minder los dan Konijnenbelt suggereert.
Intussen, wat voor consequenties heeft dit voor het bestuursrecht? Via art. 2
Wet Arob wordt het beschikkingsbegrip door de Afdeling rechtspraak uitge-
breid naar bestuurshandelingen die vroeger niet uitdrukkelijk als beschikking
beschouwd werden of (voorzover zij nog onbekend waren voor de inwerking-
treding van de Wet Arob) zouden worden. Enkele voorbeelden zijn: de
waarschuwing terzake van de uitoefening van bestuursdwang,(12) de weigering
van het verzoek om inzage in ambtelijke stukken,(13) en het besluit tot
uitvoering van bestuursdwang.(14\15)In de literatuur is het verschijnsel waar te
nemen, dat het beschikkingsbegrip uitsluitend vanuit strategisch perspectief
wordt beschreven. Zie bijvoorbeeld de vijfde druk van het rapport Algemene
bepalingen van administratief recht dat het beschikkingsbegrip is gaan
beschrijven vanuit het perspectief van de Wet Arob en daarbij behorende
jurisprudentie,(16) zonder de dogmatische achtergrond te belichten. Op de
ontwikkeling van het beschikkingsbegrip wordt in paragraaf 2.4 verder
ingegaan.
In het vervolg zullen de verschillen tussen wettelijke en wetenschappelijke
omschrijvingen slechts worden weergegeven wanneer dit noodzakelijk is.
Tenzij anders is aangegeven dient het woord beschikking of beschik-
kingsbegrip zowel in de wettelijke als in de in omschrijving te worden
verstaan.

Geschiedenis

De definitie(17) van "beschikking", zoals wij die nu als wetenschappelijke
entiteit van het Nederlandse bestuursrecht kennen, is voor het eerst in 1932
uitdrukkelijk gebruikt en toegepast door C.W. van der Pot in zijn
eerdergenoemde opstel "De vormen van het besturen".(18)Boven is aangegeven
wat de achtergrond van dit opstel was: een eerste aanzet tot begripsvorming
in het Nederlands bestuursrecht.
Van der Pots doel bij het schrijven van dit opstel was duidelijk: het maken
van onderscheidingen in overheidshandelen, en wel in het bijzonder het
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handelen van het bestuur. Normstelling en rechtspraak laat Van der Pot in
beginsel buiten beschouwing.(19)Van der Pot onderkent dat normstelling
evenzeer een taak van het bestuur kan zijn, maar het gaat hem vooral om het
materiele kenmerk van het besturen: het handelen, het actieve ingrijpen, het
daarmede in het leven roepen van bepaalde rechtsgevolgen, zodanig dat
daardoor de bevordering het algemeen welzijn of het openbaar belang wordt
beoogd.
Heel algemeen gezegd: de bestuurshandeling, in een rechtsstatelijke context
(want voortvloeiend uit de klassieke onderscheiding van de staatsmachten), is
Van der Pots object.(20)
De bestuurshandelingen worden ingedeeld in:
1.De materiele daden (feitelijke bestuurshandelingen) deze bewerkstelligen
veranderingen in de materiele wereld, niet in de wereld van het recht.(21)
2.De rechtshandelingen: wilsverklaringen voor een bijzonder geval, gericht op
wijziging in de rechtsverhoudingen.
Deze categorie moet worden onderverdeeld in:
1. privaatrechtelijke rechtshandelingen, handelingen waarbij de overheid van

de vormen van het privaatrecht gebruik maakt;
2. publiekrechtelijke rechtshandelingen.

De laatste categorie wordt op haar beurt weer ingedeeld in:
1.tweezijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen:
publiekrechtelijke overeenkomsten;
2.een restcategorie: de eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen
"waarvoor, aldus Van der Pot, ik als algemeene benaming het woord
"beschikking" zal bezigen".(22)Hiervan dicnen echter bepaalde
subcategoriean te worden uitgezonderd, waarop nog zal worden terug-
gekomen. Het gaat hier om interne dienstvoorschriften, bevelen e.d.,
geldend in een bepaalde, strikt afgezonderde groep.

Na door uitsluiting van andere categorieen het begrip "beschikking" afgegrensd
te hebben, definieert Van der Pot de beschikking als "wilsverklaring van een
bestuursorgaan voor een bijzonder geval, gericht op het scheppen van een
nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestaande rechtsverhouding".
Wat voor gevolgen heeft het bestaan van een beschikking in juridisch
opzicht?
Ten eerste: wil een beschikking rechtsgeldig zijn, dan dienen een aantal
voorwaarden vervuld te zijn. Eerder is aangegeven dat Van der Pot de be-
schikking in een klassieke rechtsstatelijke context plaatst, hier komt het
legaliteitsbeginsel aan de orde als belangrijke eis van rechtsstatelijkheid. De
beschikking dient op een rechtsregel te berusten.(23)Conflict met die rechtsre-
gel ontstaat wanneer:
1.     de beschikking niet afkomstig was van het bevoegd orgaan;
2.       de beschikking, als wilsverklaring, lijdt aan enig wilsgebrek;
3.  de beschikking niet in en volgens de voorgeschreven vorm tot stand

kwam;

4.  de beschikking een inhoud of doelstelling bezit die niet met de rechts-
regel overeenstemt.

Doet een van deze gevallen zich voor, dan is er sprake van nietigheid of
vernietigbaarheid.
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Ten tweede: een beschikking bezit een zekere rechtskracht, zoals een rech-
terlijk vonnis kracht van gewijsde heeft. Slechts onder bepaalde omstandig-
heden kan deze teniet gedaan worden.(24)Dit vormt het object van het
volgende hoofdstuk.
Ten derde: naar hun inhoud kunnen beschikkingen gegroepeerd worden in
declaratoire (rechten of verplichtingen vaststellende) en constitutieve (rechten
of verplichtingen scheppende, wijzigende of teniet doende) beschikkingen. De
bedoelde rechtsgevolgen kunnen in vijf groepen worden gerangschikt:(25)
bevel; statusverlening; prestatietoezegging; vergunning-ontheffing-concessie;
goedkeuring-schorsing-vernietiging.
Meermalen haalt Van der Pot buitenlandse schrijvers of andere buitenlandse
bronnen aan. Het opstel begint zelfs met een citaat van een van hen. "Der
Verwaltung Lebenselement ist das Handeln, das aktive Eingreifen, das
unmittelbare Herbeifuhren eines bestimmten materiellen Erfolges", luidt de zin
waarmee "De vormen van het besturen" begint. Het citaat is afkomstig van
Fritz Fleiner (Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 1928, p.7).
Op dezelfde bladzijde maakt Van der Pot duidelijk dat het begrip "handeling"
net zo verstaan moet worden als het Franse "acte" en het Duitse "Akt", dat
wil zeggen: niet als norm.
Voor een verder onderscheid tussen wilsverklaringen voor een bijzonder geval
en wetten en verordeningen, volgt een nieuwe verwijzing naar buitenlandse
bronnen, wederom naar het werk van Fleiner maar daarnaast ook naar Precis
dlementaire de droit administratif van R. Bonnard.(26)Het onderscheid tussen
beschikkingen en algemeen verbindende voorschriften moet Van der Pot zo
vanzelfsprekend hebben geleken, dat hij daarop niet meer expliciet terugkwam.
De belangrijkste verwijzing naar buitenlandse bronnen in het stuk is vermeld
op p. 204. Van der Pot, die de term "beschikking" introduceerde, geeft in een
voetnoot aan:
"ik zie niet over het hoofd, dat dit woord in het spraakgebruik ruimere
betekenis heeft (bij voorbeeld ministeriele beschikking, afwijzende beschikking
op een verzoek). Onze taal mist echter een goed equivalent voor het Duitsche
"Verfugung". "Besluit" is daarom niet bruikbaar, omdat ook regelingen
hieronder vallen (...)".
Uit deze passage blijkt duidelijk dat Van der Pot zich door een Duitse bron
heeft laten inspireren bij het zoeken naar een duidelijke, zo ondubbelzinnig
mogelijke naamgeving voor de categorie bestuurshandelingen waarover hij
spreekt. De vraag rijst nu natuurlijk: welke bron kan dit geweest zijn? Van
def Pot geeft niet aan, aan wie of wat hij het woord Verfugung heeft
ontleend. Het is daarom niet met zekerheid vast te stellen welke schrijver of
wetstekst, de meest directe "vader" van het beschikkingsbegrip is geweest.
WeI van belang is dat Van der Pot op p. 204 van zijn werk tweemaal een
belangrijke Duitstalige bron aanboort.
De schrijver behandelt de categorie der publiekrechtelijke overeenkomsten en
wijst daarbij op het feit dat er bij het gebruik van deze vorm van besturen
aanleiding kan zijn om de regels die gelden voor privaatrechtelijke
overeenkomsten analogisch toe te passen. Een verwijzing naar het Duitse
recht volgt. De Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg, Entwurf eines
Gesetzes mit Begrundung (Stuttgart, 1931) verklaart enige bepalingen van het
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Burgerliches Gesetzbuch rechtstreeks van toepassing op publiekrechtelijke
overeenkomsten. Hierboven is al gesproken over het feit dat Van der Pot
bepaalde categorieen besluiten als interne dienstvoorschriften, bevelen, e.d.
uitsluit bij de rangschikking der diverse bestuurshandelingen. (Het gaat hierbij
om beschikkingen die zich "bewegen binnen bepaalde takken van dienst,
bedrijven", etc.) Ter ondersteuning van dit standpunt beroept Van der Pot
zich weer op de Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg, waar eenzelfde
uitsluiting plaatsvindt. Het gaat hier om de tegenstelling tussen allgemeine en
besondere Gewaltverhaltnisse. Bij de behandeling van het legaliteitsbeginsel-
in eerdergenoemde zin- wijst de schrijver op het feit dat de gevolgen van
gebrekkige bestuurshandelingen niet zonder meer duidelijk zijn, en wijt dit
mede aan het gemis aan een algemene administratieve rechtspraak in ons land.
Ter opvulling van dit hiaat volgt weer een verwijzing naar Fleiner(27) en naar
de Duitse rechtsgeleerde W. Jellinek, Der fehlerhafte Staatsakt und seine

Wirkungen en de Fransman G. Jeze, Principes g6ndraux de droit
administratif.(28)Tenslotte volgt op p. 208 nogmaals een verwijzing naar het
WOrttembergse wetsvoorstel dat inhoudelijk dezelfde betekenis heeft als de
eerste verwijzing.
Samenvattend kan worden gezegd: Van der Pots geslaagde poging tot systema-

tisering van de bestuurshandelingen is
1. een idee dat niet los van zijn rechtsstatelijke context kan worden gezien:
het verwijst naar de idee van de machtenscheiding en het onderscheid tussen

algemeen-abstracte en concreet-individuele handelingen.
2. op beslissende punten, te weten het beschikkingsbegrip z lf en zijn
juridische gevolgen (met name geldigheidseisen) beinvloed door buitenlandse
bronnen. Uit Duitsland door het werk van F. Fleiner, W. Jellinek en de
Verwaltungsrechtsordnung fur Wiirttemberg, uit Frankrijk door het werk van
G. Jdze en R. Bonnard. In de paragrafen 2.2 en 2.3 zullen die buitenlandse
bronnen nader worden beschouwd. Het feit dat Van der Pots term beschikking
is ontleend aan het Duitse equivalent Verfugung is een aanwijzing voor een
tamelijk fundamentele beinvloeding vanuit Duitsland.
Er kan voorts nog worden gewezen op de invloed van privaatrechtelijke
dogmatiek: termen als rechtshandeling, nietigheid, vernietigbaarheid, han-
delingsbekwaamheid, wilsgebreken, e.d., komen in het opstel voor. Vreemd is
dat niet. In een tijd waarin sprake is van de leer van het privaatrecht als het
gemene recht(29) (dat voor een ieder geldt, ook voor de administratie, tenzij
de wet anders bepaalt), en er nog geen behoorlijk ontwikkelde be-
stuursrechtstheorie bestaat, kan het geen verbazing wekken dat de eeuwen-
oude privaatrechtsdogmatiek gebruikt wordt om leemten te vullen.
Buitenlandse beinvloeding is meer dan alleen dat, wat uit literatuurverwij-
zingen blijkt. Zij kunnen en zullen een nuttige aanwijzing zijn. Het meest

overtuigend is echter: identiteit of althans congruentie van bepaalde dog-
matiek. In hoeverre dat voor Van der Pots begrip het geval is geweest, wordt
in paragraaf 2.4 beoordeeld.
Uit van der Pots artikel blijkt dat hij het verschijnsel beschikking ziet als
een momentopname van de verhouding tussen burger en bestuursorgaan. De
totstandkoming van beschikkingen, of een visie op het beschikkingsbegrip als

eindpunt van een bestuurlijke besluitvormingsprocedure worden door Van der
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Pot in het geheel niet behandeld. Dit beeld past bij beinvloeding uit Duitse
bronnen. Juist in Duitsland beschouwde men het bestuursrecht nog als een
rechtsgebied waarin men niet in de eerste plaats dacht aan individuele rechten
en aanspraken van burgers, maar waarin handhaving van het objectieve recht
centraal stond. Daarbij past een beschikkingsbegrip dat meer geabstraheerd is
van de verhouding tussen burger en bestuursorgaan dan nu het geval is, en
waarin juist de verhouding tussen rechtsnorm en beschikking benadrukt wordt
(denk aan: rechtskracht, nulliteitenleer e.d.).

Voorlopers

De volgende vraag die gesteld moet worden is: komt het begrip beschikking,
de term beschikking of de inhoud die het begrip bij Van der Pot heeft al
eerder in de rechtsliteratuur voor?
Er is in het voorgaande gewezen op GA. van Podjes werk "Beginselen van
het Nederlandsch administratief recht" uit 1927. Het werk poogde enige
algemene beginselen te ontwikkelen.
Van Poelje spreekt over het "besluit" dat de toepassing van een administra-
tieve rechtsregel in een concreet geval vormt, of wel "wilsuiting van een
daartoe geroepen orgaan".(30)Het besluit is in Van Poeljes visie een
"groepsbenaming" voor vergunning, concessie, ontheffing, etc.. Ook de term
beschikking komt bij Van Poelje voor. De benaming wordt echter gereserveerd
voor besluiten die genomen worden na een daartoe strekkend verzoek van de
burger. Deze benadering is enigszins verwarrend. De term beschikking is in
Van Poeljes visie ook een verzamelbegrip. Besluiten sluiten de beschikkingen
echter mede in. Een vergunning die op verzoek van een burger wordt
afgegeven is dus zowel beschikking als besluit. Niettemin beschouwt Van
Poelje beschikkingen en vergunningen als nevengeschikt.(31)
Dit bezwaar terzijde latend moet worden opgemerkt dat Van Poelje de
noodzaak van algemene begrippen heeft onderkend en een bijdrage heeft gele-
verd tot de vorming ervan. Nader beschouwd zijn in Van Poeljes besluit-
begrip de volgende elementen te herkennen: er moet sprake zijn van een
wilsuiting, van een bevoegd ("daartoe geroepen") bestuursorgaan dat een
administratieve rechtsregel toepast (concreet geval). Het rechtskarakter van
dat besluit komt minder duidelijk uit de verf. Het zou kunnen afgeleid worden
uit het rechtstoepassingscriterium (d.w.z. de beschikking bezien als toepassing
van een rechtsregel in concreto), maar het is niet helemaal duidelijk wat Van
Poelje ermee bedoelde.
Kort nadat Van der Pots opstel in Nederlandsch Bestuursrecht bekend was
geworden, wees C. van Vollenhoven in een instemmende reactie daarop(32) op
een ander feit. Van Vollenhoven bracht in herinnering dat de gemeentewet
een -toentertijd (1934) reeds lang geleden afgeschafte- redactie van art. 150
kende, waarin de term beschikking voorkwam.
Beschikking werd daar gebruikt voor "besluit met administratief karakter" ter
onderscheiding van "voorschrift" dat stond voor "besluit met legislatief
karakter".
Er moet nog op andere ontwikkelingen worden gewezen. Beschikking en
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beschikkingsbegrip zijn hier, tot dusverre, steeds beschouwd vanuit bestuurlijk
perspectief. De beschikking als eindpunt van een procedure: het bestuur
verzamelt gegevens, beoordeelt feiten, kijkt naar de geldende algemeen
verbindende voorschriften en geeft vervolgens eenzijdig een beschikking.
Bezien vanuit een ander standpunt heeft de beschikking nog een andere
functie, namelijk die van aanknopingspunt voor beroep of bezwaar.
Het is juist deze functie van het beschikkingsbegrip die in (en v66r) Van der
Pots tijd nog niet in direct verband is gebracht met het beschikkingsbegrip
zoals Van der Pot dit zag. Pas na de Tweede Wereldoorlog wordt de koppeling
tussen beschikking als bestuurshandeling en beschikking als aanknopingspunt
voor rechtsbescherming uitdrukkelijk tot stand gebracht. De strijd om de
algemene administratieve rechtspraak die op het einde van de vorige eeuw en
het begin van deze eeuw gestreden werd heeft nauwelijks geleid tot
theoretische verdieping op dit punt. Interessant is in dit verband eens te
bezien wat de rapporten van commissies die zich met dit vraagstuk hebben
bezig gehouden hierover zeggen, met name in de bij de rapporten gevoegde
wetsvoorstellen. Wetgevende arbeid dwingt immers tot nauwkeurigheid(33) in
omschrijvingen, en reflectie op gebruikte terminologie is hier belangrijk.
De commissie-Kappeijne van de Coppello brengt in 1894 een rapport uit,
vergezeld van een voorstel van wet, over de invoering van administratieve
rechtspraak. Hoe worden deze "publiekrechtelijke geschillen"(34) ter kennis
van het Administratief Hooggerechtshof gebracht? Waartegen dient de
belanghebbende burger beroep in te stellen? De Commissie meent dat dit kan
gebeuren tegen "beschikkingen, handelingen of verzui,ien van eenig openbaar
bestuur of ambtenaar".(35)Uit het rapport blijkt overigens dat deze be-
roepsgang vooral bescherming beoogde te verlenen aan subjectieve rechten die
door de overheid geschonden zijn, en niet in de eerste plaats gericht was op
vernietiging van de aangevallen rechtshandeling.(36)
Een stap verder gaan de Ontwerpen-Loeff op dit punt. Artikel 3 van het
Ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering verstaat onder besluit
"iedere uitspraak van een administratief orgaan als zoodanig die eenig
publiekrechtelijk rechtsgevolg te weeg brengt", uitgezonderd wetten en
wettelijke voorschriften.(37)Beroep kan worden ingesteld tegen besluiten,
handelingen of weigeringen van een administratief orgaan. Toch zijn in de
Ontwerpen-Loeff wel enige aanzetten gegeven tot het formuleren van een
theorie over de voor beroep vatbare besluiten.
J. van der Hoeven heeft erop gewezen dat het Minister van Justitie mr. JA.
Loeff en zijn raadadviseur mr. J.Ph. Suyling zijn geweest die in deze ontwer-
pen begrippen gebruikten die een heel eind gingen in de richting van het
systeem van de Wet Arob(38\39).
Uitgangspunt is een besluit met publiekrechtelijk rechtsgevolg, ofwel
wilsverklaring, dat wordt afgezet tegen de materiele daden. De wilsverkla-
ringen zijn wetten en wettelijke voorschriften enerzijds, besluiten ander-
zijds.39Het rechtsgevolg is hier het belangrijkste criterium van het besluit-
zijn. De afgrenzing ten opzichte van algemeen verbindende voorschriften,
feitelijke handelingen en door de in Ontwerp-artikel 3 opgenomen "als
zoodanid'-clausule ook ten opzichte van het privaatrecht, (40)moeten wel tot
de conclusie leiden dat hier een besluit-begrip wordt gehanteerd dat aan alle
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criteria voldoet die aan het beschikkingsbegrip moeten worden gesteld. Uit
Van der Pots opstel "De vormen van het besturen" blijkt nergens dat hij de
Ontwerpen-Loeff heeft geraadpleegd. Wellicht is het te danken aan de zeer
kritische ontvangst die deze Ontwerpen om andere redenen ten deel viel, dat
ook Loeffs besluit-begrip geen aandacht meer kreeg.
Het rapport van de Commissie-Koolen, uitgebracht in 1932, noemt in de artt.
2, 3 en 4 Ontwerp Wet Aanvullende administratieve rechtspraak dezelfde
reeks: besluiten, handelingen en weigeringen waartegen beroep kan worden
ingesteld.(41)Het besluit wordt ook hier gezien als "beslissing van een
administratief orgaan als zodanig optredende welke enig rechtsgevolg teweeg
bracht". Het is vrijwel dezelfde formulering als die in de Ontwerpen-Loeff.
Dit is niet verwonderlijk, want het behoorde mede tot de taak van de Com-
missie te adviseren over de vraag of de toen nog aanhangige ontwerpen ge-
bruikt konden worden als basis voor de door de commissie voor te stellen
maatregelen.(42)Men was dus gedwongen de ontwerpen goed te bestuderen en
kennelijk heeft Loeffs besluit-begrip de Commissie kunnen overtuigen van zijn
bruikbaarheid. Ook naar dit rapport verwijst Van der Pot niet, zelfs in de
tweede druk uit 1934 wordt geen verwijzing naar het rapport aangetroffen.
In het vierde hoofdstuk van deze studie zal op de Rapporten-Kappeijne van de
Coppello en Koolen en de Ontwerpen-Loeff nader worden ingegaan.
Vooruitlopend hierop kan worden gezegd dat vooral bij de laatste twee (Rap-
port-Koolen en de Ontwerpen-Loeff) de directe invloed van de buitenlandse
bronnen op de hoofdlijnen vrij gering is geweest. De directe invloed van
buitenlandse bronnen op het besluit-begrip -in geen van beide concepten de
hoofdzaak- lijkt zodoende moeilijk aanwijsbaar.

Navolgers

In 1934 doet H.J. Romeijn een hand- en leerboek, bedoeld voor ambtelijke
opleidingen het licht zien.(43)Het is een behandeling van het algemene deel.
(In 1939 verschijnt er een tweede stuk waarin weer een gedeelte van het
algemeen deel behandeld wordt) Blijkens het voorwoord is de schrijver zijn
werk voor de verschijning van Nederlandsch Bestuursrecht al begonnen.
Blijkbaar was het zijn bedoeling als eerste een behandeling van het algemeen
deel te publiceren.(44)Het boek en daarmee Romeijns behandeling van het
administratieve recht is ondanks de beperkingen interessant voor dit
onderzoek. Hoewel het gericht is op ambtenaren in opleiding, vermeldt
Romeijn regelmatig Duitse bronnen waaraan hij bepaalde inzichten zegt te
hebben ontleend. Uitgangspunt is voor Romeijn de administratieve rechtshan-
deling, de wilsverklaring in een bijzonder geval, uitgaande van een admini-
stratief orgaan en gericht op het in het leven roepen van rechtsgevolg op het
gebied van het administratief recht.(45)Er zijn drie groepen rechtshandelingen:
1.de eenzijdige rechtshandeling;
2.de eenzijdige rechtshandeling die om in werking te treden aanvaarding door
de belanghebbende behoeft, zoals bij de benoeming van een ambtenaar het
geval is; Romeijn zoekt hier aansluiting bij de "Verwaltungsakt auf
Unterwerfung"-constructie van Otto Mayer(46);
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3.de tweezijdige rechtshandeling, waarbij vooral aan de publiekrechtelijke
overeenkomst moet worden gedacht.
De term bestuurshandeling wordt bij Romeijn als algemeen begrip voor elke
vorm van bestuurlijk handelen opgevat, met inbegrip van privaatrechtelijk
handelen of handelen zonder enig rechtsgevolg. De eenzijdige rechtshandeling
wordt vervolgens verder behandeld, waarvoor Romeijn een enigszins van Van
der Pot afwijkende indeling ontwerpt. Op het voetspoor van de Duitse
schrijver Fleiner en de Oostenrijker Merkl onderscheidt Romeijn constitutieve
en declaratoire rechtshandelingen.(47)Beide duitstalige schrijvers onderscheiden
-aldus Romeijn- binnen de groep Verwaltungsakte, declaratoire en
constitutieve Verwaltungsakte, maar slechts de constitutieve, die tot doel
hebben een "Rechtsverhiiltnis zu begrunden; hebben enig rechtsgevolg,
declaratoire Verwaltungsakte daarentegen niet. Terminologisch volgt Romeijn
daarmee het spoor van Van Poelje, zonder dat hij dit uitdrukkelijk
verantwoordt of aangeeft. Dat houdt in dat hij de termen beschikking en
besluit in dezelfde zin als Van Poelje gebruikt. Daarnaast gebruikt hij nog
categorietn als bevel, bevelschrift, dispensatie, vergunning, concessie en
beslissing. Tegen deze indeling kan hetzelfde bezwaar als tegen die van Van
Poelje worden aangevoerd. Verschillende nevengeschikte categoriedn

overlappen elkaar: beschikking en vergunning bij voorbeeld, of bevel en
bevelschrift.
Wel staat bij Romeijn de administratieve rechtshandeling in een rechtssta-
telijke context. De rechtshandeling moet:
1.afkomstig zijn van het bevoegde orgaan;
2.een inhoud hebben die moet in overeenstemming is met de wet;
3.een vorm hebben die voldoet aan de in wet gestelde eisen.
Romeijn voegt daar nog aan toe dat de rechtshandeling, als wilsverklaring,
niet onder invloed van wilsgebreken tot stand mag zijn gekomen.
Als aan een van deze vereisten niet is voldaan, dient uit de wet te volgen,
dat nietigheid of vernietigbaarheid het gevolg is.
Romeijn moet als een Einzelganger worden beschouwd. Zijn beinvloeding door
buitenlandse auteurs is onmiskenbaar, maar lijkt niet altijd op weloverwogen
keuzes te berusten. Een voorbeeld: Romeijn hanteert het onderscheid dat A.
Merkl maakt tussen "konstitutive" en "deklaratorische Verwaltungsakte" en
verbindt daaraan gevolgen. Merkl zelf voelde dit onderscheid minder scherp en
wist het te relativeren.(48)
Pas later wordt het beschikkingsbegrip, zoals dat door Van der Pot in 1932 is
geformuleerd (en, zij het met een andere invalshoek, reeds door de
Ontwerpen-Loeff) door de literatuur opgenomen en verder ontwikkeld. In de
periode van de jaren '40 en '50 wordt er relatief veel aandacht aan besteed in
enkele proefschriften, enkele preadviezen voor de Vereniging voor Admi-
nistratief Recht en het eerste Rapport inzake Algemene bepalingen van admi-
nistratief recht van de VAR.
De beschouwingen van Van der Pot worden in 1941 door A.M. Donner ten
grondslag gelegd aan zijn studie over de rechtskracht van beschikkingen. (49)
Donner omschrijft de beschikking als: "een rechtshandeling waardoor een
bestuursorgaan als zodanig overeenkomstig of krachtens een algemeen
verbindend voorschrift in het bijzondere geval eenzijdig de wederzijdse
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rechten en plichten vaststelt". (50) Ook bij Donner treffen we de inmiddels
bekende kenmerken van al beschikking aan: eenzijdigheid, bestuurshandeling,
rechtsgevolg, concreet geval. Ook Donner ziet de beschikking in zijn
rechtsstatelijke context: de bestuurshandeling met rechtsgevolg wordt als
uitvloeisel van de onderscheiding van de staatsmachten naast het algemeen
verbindend voorschrift en de rechtertijke uitspraak geplaatst.(51)
Andere schrijvers volgen. Het beschikkingsbegrip met al zijn aspecten wordt
een belangrijk object van studie. Vooral in de preadviezen van de Vereniging
voor Administratief Recht is dit het geval. In de rede, gehouden op de
oprichtingsvergadering, pleit de voorzitter C.W. de Vries ervoor om, naast de
plaatsbepaling van het administratiefrecht ten opzichte van andere gebieden,
ook het algemeen deel verder te ontwikkelen. Met name zou aandacht moeten
worden geschonken aan kwesties als overdracht van rechten uit vergunningen,
nietigheden en dergelijke.(52)
Dit werk wordt ter hand genomen. In 1942 worden preadviezen uitgebracht
over het onderwerp: de rechtsgevolgen van formeel onjuiste of onbevoegd
genomen (verrichte) rechtshandelingen.(53)0ok hieraan wordt, ondanks de term
"rechtshandelingen" in de titel, het beschikkingsbegrip ten grondslag
gelegd.(54)
Het werk wordt voorgezet met een rapport dat voor de Vereniging van
Administratief Recht geschreven wordt over nietigheid en vernietigbaarheid
van beschikkingen. Hier wordt het beschikkingsbegrip tot uitgangspunt geko-
zen voor nadere studie van een van de aspecten van het be-

schikkingsbegrip.(55)
In 1950 verschijnt het Leidse proefschrift van D. van der Wel over Admi-
nistratiefrechtelijke nulliteiten.(56)Van der Wel zet voor het eerst op
systematische -zij het summiere- wijze het beschikkingsbegrip (dus niet
aspecten ervan, zoals Donner doet) naast zijn Duitse en Franse equivalenten.
Hij noemt als herkomst van het begrip beschikking de eenzijdige be-
stuurshandeling, die in het Franse recht als "acte administratif' bekend staat.
Het begrip is door Duitse schrijvers onderkend en door 0. Mayer nader
gepreciseerd.(57)In de volgende paragrafen zal dit spoor worden teruggevolgd.
Van der Wel verzet zich tegen de visie van auteurs die een beschikking als
wilsverklaring zien. Deze visie is volgens hem ontstaan onder invloed van
civielrechtelijke beschouwingen en buitenlandse opvattingen. De wil van een
bestuursorgaan kan niet worden gelijkgesteld met de persoonlijke overtuiging.
Als wil van het bestuur moet gelden wat zij rechtens heeft te willen wat zij
moest willen. Die beschouwing loopt dan gelijk op met het verbod van
ddtournement de pouvoir dat aan een optreden van het bestuur ten grondslag
behoort te liggen.(58)Dan doet zich de vraag voor: wat heeft het wilsverkla-
ringselement dan nog voor functie? Het antwoord luidt: een beschikking dient
vrij te zijn van wilsgebreken als dwang, dwaling en bedrog. Is zij dat niet,
dan wordt haar bestaan getroffen door nietigheid of vernietigbaarheid. Het is
duidelijk dat Van der Wel de door hem bekritiseerde civielrechtelijke
beschouwingen nog niet kon missen; de artt. 1356 e.v. BW blijven hun invloed
tot dit leerstuk uitstrekken.
Er moet nu een stapje terug worden gezet in de tijd. In 1948 worden voor de
Vereniging voor Administratief Recht een drietal preadviezen geschreven met
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als onderwerp: Codificatie van de algemene beginselen betreffende het
administratieve recht.(59)Dat de vraag naar de wenselijkheid codificatie van op
dat moment wordt gesteld, kan gezien het voorgaande geen verwondering
wekken. Men acht het moment daar om de vruchten van het wetenschappelijk
onderzoek op hun merites te beoordelen en te bezien of het zinvol is die
vruchten door middel van codificatie om te zetten in algemeen verbindende
voorschriften. Toch wordt die vraag verschillend beantwoord. GA. van Poelje
beantwoordt haar in beginsel negatief, A.M. Donner in beginsel positief. (Het
preadvies van de Belgische hoogleraar J. Lespes blijft buiten beschouwing
vanwege zijn summiere karakter.)
GA. van Poelje stelt dat het bewijs dat de vraag naar codificatie bevestigend
beantwoord moet worden niet geleverd kan worden. Het bewijs van het
tegendeel kan echter evenmin geleverd worden. Toch wil Van Poelje de vraag
in beginsel in negatieve zin beantwoorden: de bestuurspraktijk zal weinig baat
bij een grootschalige codificatie hebben.(60)(De bestuurspraktijk is bij Van
Poelje vaak de doorslaggevende factor, gewoonte is voor hem de voornaamste
rechtsbron.(61)) Van Poelje is van mening dat aan de dan geldende
administratieve wetgeving in het geheel geen beginselen ten grondslag liggen.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit dat de wettelijke
voorschriften, ook al hebben zij betrekking op hetzelfde terrein, onderling te
zeer van elkaar verschillen.(62)
Slechts op enkele deelgebiedjes zou volgens Van Poelje tot een minimum aan
regelgeving kunnen worden overgegaan. Bij het administratief procesrecht,
zoals Van Poelje dit blijkbaar opvat, kan gedacht worden aan publikatie en
motivering van beschikkingen en aan procesvertegenwoordiging. Voorts kan
gedacht worden aan beroepstermijnen en nulliteiten en het invoeren van
standaardbepalingen.(63)
Van Poelje beargumenteert dit standpunt met een tweetal buitenlandse
codificatiepogingen. De Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg uit 1931
acht hij te veel omvattend, de Amerikaanse Administrative Procedure Act van
1946 te weinig omvattend.(64)
Het betoog van A.M. Donner is anders van aard. Na het gemis aan een goed
ontwikkeld algemeen deel nog eens gememoreerd te hebben, wijst hij op de
pogingen die over de grens zijn gewaagd met betrekking tot codificatie.
Achtereenvolgens noemt hij de Landesverwaltungsordnung van 10 juni 1926
van de Duitse deelstaat Thuringen, het Oostenrijkse Allgemeines Verwaltungs-
verfahrensgesetz van 21 juli 1925, het Preussisches Polizeiverwaltungsgesetz
van 1 juni 1931, het reeds eerder vermelde Entwurf einer

Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg en de Amerikaanse Administrative
Procedure Act 1946.(65)
Donner wijst op het feit dat geslaagde codificaties berusten op de (soms
onontkoombare) maatschappelijke omstandigheden waarmee de diverse wet-
gevers werden geconfronteerd.
De Thuringer codificatie kwam volgens Donner tot stand als gevolg van de
vorming van de deelstaat zelf in 1920. De Oostenrijkse wet kwam tot stand
doordat de regering naar bezuiniging door eenvormigheid en dus tot verbete-
ring van de kwaliteit van de administratieve procedures streefde. De
Amerikaanse codificatie kreeg haar beslag door de jarenlange druk die de
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American Bar Association op Congres en President uitoefende.(66)Bovendien
speelde bij alle genoemde codificatiepogingen een belangrijke rol dat er een
uitgebreide jurisprudentie op bestuursrechtelijk gebied bestond. Die
jurisprudentie fungeerde voor de wetgevers als inspiratiebron.
De omstandigheden in eigen land zijn dan anders: voor een codificatie is in
Nederland nog te weinig rechterlijk en wetenschappelijk voorwerk verricht, er
is geen samenhang in de jurisprudentie, want een algemene administratieve
rechtspraak ontbreekt. In de wetgeving ontbreekt samenhang evenzeer, evenals
een samenhangende visie op bestuursorganisatie. Wat dus te doen?
Donner komt met 36 concrete suggesties over codificatie, waarin het
beschikkingsbegrip een hoofdrol speelt. Na een aantal bepalingen over be-
stuursorganisatie en bestuursbevoegdheden, pleit hij ervoor om onder be-
schikkingen te verstaan: "alle door een bestuursorgaan in de uitoefening van
zijn bevoegdheid als zodanig ter bijzondere regeling en vaststelling van
rechtsbetrekkingen genomen besluiten. Geen beschikkingen zijn aanwijzingen
gegeven krachtens een bijzondere verhouding van disciplinaire of andere
aard".(67)Hierop volgen verdere 15 suggesties nnet betrekking tot

beschikkingen, nietigheden en het intrekken en wijzigen van beschikkingen. In
de toelichting op dit voorstel sluit Donner zich, bij gebrek aan beter, aan bij
Par. 61 van de Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg,(68)Donner lijkt
daarbij de besluiten genomen in het kader van de "besondere

Gewaltverhiiltnisse", eveneens uit te willen zonderen van het beschikkings-
begrip.

' In welke richting de codificatie werkelijk ging, wordt duidelijk bij de
geschiedenis van de rechtsbescherming.
Kort na de Tweede Wereldoorlog wenst de regering opnieuw een onderzoek in
te laten stellen naar de wenselijkheid van verhoogde rechtsbescherming voor
de burger. Er wordt een commissie benoemd die over het vraagstuk zal advi-
seren. Deze staat onder leiding van de Haagse burgemeester De Monchy. A.M.
Donner is een van de leden. De commissie wenst beroep open te stellen tegen
beschikkingen en andere handelingen. (69)Daartoe worden bij het verslag een
tweetal wetsvoorstellen gevoegd, het wetsvoorstel Beroep Administratieve
Beschikkingen en het wetsvoorstel Onrechtmatige Daden Openbare Lichamen.
De koppeling tussen beschikking als eindpunt van een bepaalde procedure en
beschikking als beginpunt, als aanknopingspunt voor bezwaar en beroep was
met de publicatie van het rapport van de Commissie De Monchy een feit.
Het wetsontwerp beroep administratieve beschikkingen stelt beroep open tegen
de "eenzijdige schriftelijke wilsverklaring van een administratief orgaan,
gegeven krachtens een staats- of administratiefrechtelijk voorschrift, en
gericht op de vaststelling, de wijziging of de opheffing van een bestaande of
het scheppen van een nieuwe rechtsverhouding, dan wel inhoudende de
weigering tot zodanig vaststellen, wijzigen, opheffen of scheppen" "Een
regeling van algemene strekking is geen beschikking in de zin van deze wet"
(art. 2 Ontwerp Wet BAB).(70)
Een opvallend voorstel is art. 7 Ontwerp Wet ODOL: een beschikking is een
onrechtmatige daad wanneer het voorschrift waaraan zij haar "rechtskracht"
ontleent wegens strijd met een wettelijke bepaling door het administratief
gezag vernietigd wordt of door de rechter onverbindend wordt ver-
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klaard.(71)Het Ontwerp is evenwel nooit ingediend bij de Staten-Generaal.
Het is deze omschrijving die (afgezien van enkele hier niet van belang zijnde
tekstuele wijzigingen) jaren later het Staatsblad zal bereiken als.(72)
Wat is de reden dat de Commissie - de Monchy in haar verslag aanbeveelt
slechts beroep open te stellen tegen beschikkingen? In de wetgeving die in de
voorafgaande jaren tot stand was gebracht en in de plannen die er waren
gemaakt voor een oplossing van "het vraagstuk van de administratieve recht-
spraak" lag het accent op besluiten en handelingen ofwel op besluiten,
handelingen en weigeringen. Ook de Wet arbo, die enkele jaren na de ver-
schijning van het rapport van de Commissie - de Monchy in werking trad,
bediende zich van de begrippen besluiten en handelingen - overigens met
gelijktijdige uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften.
De Commissie - de Monchy maakt in haar rapport een driedeling in de
overheidswerkzaamheden: beroep was theoretisch denkbaar tegen algemeen
verbindende voorschriften, tegen beschikkingen en tegen handelingen.(73)De
eerste mogelijkheid sluit de Commissie uit: De mogelijkheid beroep tegen
algemeen verbindende voorschriften open te stellen is niet actueel. Dat ligt
uiteraard anders in het geval van de beschikkingen en de handelingen. Men
meent echter voor beide categorieen bestuurshandelingen verschillende
rechtsbeschermingsmogelijkheden te moeten aanbevelen tegen handelingen.
Beroep op de Kroon (BAB-beroep) tegen beschikkingen en beroep op de
burgerlijke rechter tegen handelingen. Het rapport laat hieromtrent geen
twijfel bestaan. Diverse schrijvers hebben hier aandacht aan geschonken (laat-
stelijk F.C.MA. Michiels in zijn dissertatie onder instemmende aanhaling van
J.R. Stellinga).(74)
Onderzoek in het archief van de Commissie(75) wijst helaas niet uit waarom
men deze benadering koos. Uit de stukken blijkt wel dat de Commissie zich in
de jaren 1947 en 1948 vooral gebogen heeft over de vraag welke rot in het
stelsel van administratiefrechtelijke rechtsbescherming aan de burgerlijke
rechter zou moeten toekomen. Op de een of andere wijze - hoe wordt uit de
stukken niet duidelijk - komt men daarbij op de koppeling van beschikking en
onrechtmatige daad, in de vorm van het Ontwerp-Odol. Dit Ontwerp stond
blijkbaar eerder op papier dan het Ontwerp-BAB. (Echter, niet alle leden van
de Commissie waren voor die gedachte geporteerd.)
Pas later -de vroegst aangetroffen versie dateert van december 1948- krijgt
het Ontwerp-BAB enige gestalte. Daarin wordt ook het begrip beschikking
omschreven op vrijwel gelijkluidende wijze als in het rapport van de
Commissie. (Overigens blijkt uit de notulen van de Commissie dat een niet
met name genoemd lid van de Commissie in het geheel niet duidelijk is wat
nu wel het onderscheid tussen beschikkingen en regelingen kon zijn. A.M.
Donner beantwoordt die vraag in de Commissie afdoende).
Het feit dat de wetgever de voorstellen van de Commissie inzake de on-
rechtmatige daden van openbare lichamen niet heeft willen overnemen, ver-
klaart waarom de Wet BAB alleen voorzag in rechtsbescherming tegen beschik-
kingen.
Over de uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften het volgende.
Gezien het feit dat de omschrijving van het beschikkingsbegrip in het Ont-
werp Wet BAB nauw aansluit bij de omschrijvingen die in de wetenschap
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waren opgesteld, wekt het geen verwondering dat de omschrijving in het
Ontwerp-Wet BAB eveneens aansluit bij de gedachte van Van der Pot dat
algemeen verbindende voorschriften en beschikkingen elkaar wederzijds
uitsluitende categrorieen vormen. In die visie zijn deze termen de typerende
uitdrukking van de staatsfuncties wetgeving en bestuur. Wetgever en bestuur
richten zich beide eenzijdig tot de burger. De eerste in een algemeen
abstracte vorm (een regel), de tweede in een individueel-concrete vorm (een
beschikking). Slechts tegen de laatste vorm overweegt men een zekere vorm
van rechtsbescherming te bieden. De totstandkoming van wettelijke regelingen
geschiedt op een wijze die voldoende waarborgen biedt tegen mogelijke mis-
slagen, zo redeneert men.
In 1950 is dit een vanzelfsprekende gedachtengang. Art. 2, tweede lid
Ontwerp-Wet BAB luidt dan ook: "Een regeling van algemene strekking is geen
beschikking in de zin van de wet." Deze bepaling wordt nauwelijks toegelicht.
Ook niet in 1958 als het Ontwerp bij de Tweede Kamer is ingediend en art. 2,
tweede lid luidt: "Een besluit van algemene strekking is geen beschikking in
de zin van de wet".(76)Uit de parlementaire geschiedenis zal moeten worden
afgeleid wat de precieze betekenis is van de term "besluit van algemene

strekking". Uit het hierbovenvermelde zou men kunnen afteiden dat de
wetgever daarmee vooral het oog had op algemeen verbindende voorschriften.
Bij de parlementaire behandeling van de Wet BAB rijst echter twijfel. De
regering maakt duidelijk dat de term besluit van algemene strekking meer
omvat dan alleen algemeen verbindende voorschriften. Daarbij dacht men
bijvoorbeeld aan het besluit tot goedkeuring van een verordening.(77)Hierbij
bleef het echter niet. Bij de parlementaire behandeling van de Wet Arob komt
de kwestie opnieuw aan de orde. Michiels releveert dat de regering bij de
categorie besluiten van algemene strekking die geen algemeen verbindende
voorschriften zijn ook denkt aan: gebiedsaanwijzingen, algemeen verbindend
verklaringen van collectieve arbiedsovereenkomsten e.d.(78)
De moeilijkheden die het gevolg waren van deze zeer vage begripsbepaling
kwamen echter pas in volle omvang aan het licht na de inwerkingtreding van
de Wet Arob. De ingewikkelde jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak over
het onderscheid tussen beschikking en besluit van algemene strekking toont
aan dat grenzen tussen begrippen als beschikking, besluit van algemene
strekking en algemeen verbindend voorschrift thans veel moeilijker te trekken
zijn dan in de dagen van Van der Pot. Daarmee is ook aangegeven dat het
begrip beschikking in deze tijd nog slechts een beperkte waarde heeft. Op
deze jurisprudentie en zijn betekenis wordt in paragraaf 2.4 nog uitvoerig
ingegaan.
Het in de Wet BAB vastgelegde beschikkingsbegrip ligt op zijn beurt weer ten
grondslag aan het beschikkingsbegrip van de Wet Arob.(79)In het oor-
spronkelijk wetsvoorstel wilde de regering het artikel integraal overnemen,
met dien verstande dat de beperking die de Wet BAB tot beschikkingen
afkomstig van bestuursorganen behorende tot de centrale overheid kende, zou
vervallen.(80)Om diverse redenen is het voorstel in een sterk vereenvoudigde
versie aangenomen. G.J. Wiarda, president van de Hoge Raad der Nederlanden,
heeft als voorzitter van de commissie die het voorstel voorbereidde en later
opnieuw als adviseur, een invloedrijke rol gespeeld.(81)
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Het beschikkingsbegrip van de Wet Arob werd gestroomlijnd tot: "een
schriftelijk besluit van een administratief orgaan, gericht op enig rechts-
gevolg" (art. 2 Wet Arob). In de brief van Wiarda, waarin de uiteindelijkeredactie van het artikel werd voorgesteld, wordt nog eens verwezen naar Van
der Pot, wellicht met de bedoeling aan te geven dat er in wezen -ondanks de
andere omschrijving- niet zoveel verschil is tussen het oude begrip en de
nieuwe omschrijving.(82)
De omschrijving van de Commissie-de Monchy vormt ook in een ander opzichteen inspiratiebron. Het eerste rapport van de Vereniging voor Administratief
Recht over algemene bepalingen van administratief recht is als het ware
opgebouwd rond het begrip beschikking. De formulering van de Commissie-de
Monchy is hierbij als uitgangspunt genomen.(83)
Om het beschikkingsbegrip heen worden in het rapport goedkeuring, beroep,
vernietiging, intrekking en wijziging en nulliteiten gegroepeerd. In deze visie
wordt de beschikking tot het middelpunt van bet administratieve recht. Ruimte
voor ook toen toch al bestaande vormen van besturen als het plan of de
privaatrechtelijke overeenkomst was er blijkbaar niet.(84)0pvallend is de
ambtelijke orientatie van sommige passages in het rapport.
"De typerende wijze van tot uitdrukking brengen van het wilsbesluit welke
het ontstaan van de beschikking tot gevolg heeft, is de ondertekening van het
stuk of de parafering van de minuut van het stuk waarin de beschikking is
neergelegd." Bij beschikkingen afgegeven door een meerhoofdig bestuursorgaan
ontstaat "bijv. op het moment van de hamertik van de voorzitter" de beschik-
king. Aan het gebruik maken van ficties zoals in art. 9, tweede lid Wet Arob
dacht men toen blijkbaar nog niet.
Het beschikkingsbegrip neergelegd in het rapport van de Commissie-de Monchy
en het eerste rapport Algemene bepalingen van administratief recht kan, voor
wat betreft buitenlandse beinvloe(ling, als een voorlopig eindpunt worden
beschouwd. Uit de hoofdstukken die het rapport Algemene bepalingen vanadministratief recht kent, blijkt dat de dogmatische lijnen waarlangs het
beschikkingsbegrip zich zou moeten gaan ontwikkelen uitgezet zijn. Die
hoofdstukken vormen als het ware de dogmatische steigers waarmee het admi-
nistratiefrechtelijk bouwwerk kan worden opgebouwd. Nu dit eenmaal is ge-
beurd bestaat er minder behoefte aan buitenlandse rechtsstelsels materiaal te
ontlenen. In het vierde hoofdstuk zal nader uiteengezet worden dat ook de
beschouwingen in het rapport van de Commissie de Monchy weinig blijk geven
van inspiratie uit buitenlandse bronnen.
Al met al is de publicatie van het rapport van de Commissie - de Monchy een
belangrijk moet voor de ontwikkeling van bestuurs-rechtstheorie in Nederland.
De beschikking, zowel beschouwd als eenzijdige bestuurshandeling waarmee
rechten en verplichtingen worden opgelegd of vastgesteld en die tevens als
aanknopingspunt voor bezwaar en beroep kan dienen is een stap voorwaarts in
de ontwikkeling van die theorie.
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2.2 Het begrip Verwalt,infkt in het Duitsc bestuursrecht

Beeripsbepaling

Het begrip Verwaltungsakt in het Duitse bestuursrecht vormt het equivalent
van het Nederlandse begrip beschikking. In de geldende wetgeving en literatuur
wordt het omschreven als lede Verfugung, Entscheidung oder andere
hoheitliche Massnahme, die eine Behdrde zur Regelung eines Einzelfalles auf
dem Gebiet des 6ffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswir-
kung nach aussen gerichtet ist". (Par. 35 S.1 VwVfG).(85)
In grote trekken zijn ook hier de vier elementen in te herkennen die voor
het Nederlandse beschikkingsbegrip golden: 1. Rechtskarakter ("Rechtswirkung"),
2. afkomstig van een bestuursorgaan ("Beh6r(le"), 3. eenzijdigheid ("hoheitliche
Massnahme"), 4. geldend voor een concreet geval ("Einzelfall"). Sommige
schrijvers breiden het begrip uit en willen ook de bestemming van een zaak of
goed onder deze omschrijving vangen.(86)Par. 35 S.2 VwVfG voegt het begrip
Allgemeinverfugung apart toe: "ein Verwaltungsakt der sich an einen nach
allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet,
oder die Offentlichrechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung
durch die Allgemeinheit betrifft". In het vervolg zal hoofdzaketijk op het
kernbegrip Verwaltungsakt worden ingegaan. De Allgemeinverfugung en andere
categorieen zullen niet in het algemeen worden behandeld, maar komen nog aan
de orde bij de behandeling van de ontwikkeling van het Verwaltungsaktbegrip.
Het zojuist genoemde Verwaltungsverfahrensgesetz is -uiteraard- slechts in de
Bondsrepubliek Duitsland geldend recht. De in Par. 35 VwVfG gebruikte begrip-
somschrijving wordt echter ook gebruikt in de Landesverwaltungsverfahrensge-
setze, het Sozialgesetzbuch en de Abgabenordnung. (Vgl. Par. 31 SGB X. en
Par. 118 AO). In andere Duitstalige landen bestaan evenwel vergelijkbare
begrippen. Zwitserland kent de Verfugung, de Duitse Democratische Republiek
de Einzelentscheidung en de Oostenrijk het Bescheid en de Verwal-
tungsakt.(87)Ook hierop zal -met uitzondering van Oostenrijk- niet uitgebreid
worden ingegaan.
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Geschiedenis

De totstandkoming en ontwikkeling van het begrip Verwaltungsakt zijn van
grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het Nederlandse beschik-
kingsbegrip. In de vorige paragraaf is het begrip Verwaltungsakt al een keer
genoemd, namelijk in verband met art. 61 Verwaltungsrechtsordnung waar dit
begrip gebruikt wordt. Voor de herkomst van dit begrip wijst de Verwaltungs-
rechtsordnung rechtstreeks terug naar de rechtsgeleerde Otto Mayer.(88)Eerder
zijn naar aanleiding van het werk van der Pot de rechtsgeleerden F. Fleiner
en W. Jellinek genoemd. Beiden zijn als leerlingen en in zekere zin (niet
letterlijk) als opvolgers van Otto Mayer te beschouwen. Ook zij ontlenen bij
hun beschouwingen over begrippen als Verwaltungsakt en Verfigung veel, zo
niet alles, aan Otto Mayer. Over Jellinek en Fleiner zal later uitgebreider
worden gesproken. Terwille van overzichtelijkheid zal eerst de bijdrage van
Otto Mayer aan het Duits bestuursrecht in het algemeen en aan het beschik-
kingsbegrip in het bijzonder worden behandeld.
Eerst in het kort enige biografische gegevens. Otto Mayer (1846-1924) was
oorspronkelijk beoefenaar van het Romeinse recht. Na de Franse nederlaag van
1871 vestigt hij zich als advocaat in de Elzas. In 1887 volgt een benoeming tot
gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Straatsburg, waar hij voordien al
als privaatdocent en buitengewoon hoogleraar werkte. Hij doceert er bestuurs-
recht, Frans en internationaal privaatrecht. In die jaren schrijft hij zijn
belangrijkste juridische werken over Frans bestuursrecht -rheorie des
franz6sischen Verwaltungsrechts" 1886, en Duits "Deutsches Verwaltungsrecht"
1895/6, bestuursrecht. In 1903 wordt hij hoogleraar aan de Universiteit van
Leipzig aan een speciaal ingestelde leerstoel voor 6ffentliches Recht. Tijdens
zijn Straatsburgse periode bekleedde hij bovendien nog enkele bestuurlijke
functies in het gemeentebestuur.(89)
Mayers achtergrond en ervaring, dat wil zeggen, zijn kennis van Romeins en
Frans privaatrecht, Frans en Duits bestuursrecht en zijn bestuurservaring zijn
hem van groot nut bij zijn wetenschappelijk werk. Mayer wordt -als men dit
mag zeggen- begunstigd door de tijd waarin hij leeft. In 1871 wordt het Duitse
keizerrijk gesticht. Hoewel de Reichsverfassung slechts zeer beperkte bevoegd-
heden op bestuursgebied aan de centrale overheid toekent en er geen centraal
college voor algemene administratieve rechtspraak wordt opgericht, is nu de
tijd gekomen een Duits bestuursrecht te ontwikkelen. Mayer ontwikkelt uit "die
Mannigfaltigkeit der Liinderrechte" een aantal algemene begrippen, die tot op
de dag van vandaag worden gebruikt. Als basis dient vaak het Frans bestuurs-
recht of het privaatrecht. Mayers eerste boek "Theorie des franz6sischen
Verwaltungsrechts" is dan ook een behandeling van het Franse

bestuursrecht.(90)
Het is nodig eerst in te gaan op de wijze van wetenschapsbeoefening
betreffende het administratief recht v66r Mayers tijd. Het administratief recht
werd in de tweede helft van de 19de eeuw beschreven in werken die als
"Vermittlung von Gesetzkunde" dienden.(91)Het ging hierbij dus om het
becommentarieren van wetten, nu nog heel gebruikelijk in de Duitse rechtswe-
tenschap. Soms gebeurde dat vanuit een staatsrechtelijke invalshoek, genoemd
de "staatswissenschaftliche Methode" of "System". Over de schrijvers uit deze
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periode volgt hieronder nog meer.
Wat Otto Mayer van zijn voorgangers onderscheidt, is dat hij als eerste het
Verwaltungsrecht een juridisch coherente grondslag gaf, er algemene rechtsbe-
grippen inbouwde. Hij was niet de enige in die tijd. P. Laband, in Mayers tijd
hoogleraar in het staatsrecht te Straatsburg, deed voor zijn vakgebied
hetzelfde in zijn "Staatsrecht des deutschen Reiches". Het is bekend dat Buys
door dit werk is beinvloed.
W. Meyer-Hesemann heeft in zijn boek "Methodenwandel in der
Verwaltungsrechtswissenschaft" gepoogd een karakteristiek te geven van Otto
Mayers luristische Methode". Hij onderscheidt vier verschillende aspecten.
Als eerste aspect noemt Meyer-Hesemann de constructief-normatieve begrips-
vorming bij Mayer.(92)Uitgangspunt bij begripsvorming is het zoeken naar
bepaalde entiteiten die telkens (d.w.z. in de rechtsstelsels van de diverse
L8nder) terugkeren, deze in rechtsstatelijk opzicht nader te bepalen en vervol-
gens uit te bouwen.(93)Als voorbeeld kan dienen het begrip "Polizeigewalt".
Polizeigewalt heeft tot doel de "gute Ordnung des Gemeinwesens" te dienen en
moet als zodanig in een rechtsstaat op een wettelijke grondslag berusten (want
zij kan leiden tot een ingreep in vrijheid of eigendom). De vormen waarin
"polizeiliche Tatigkeiten" geschieden zijn verschillend. Mayer onderscheidt zo
bijvoorbeeld Polizeibefehl (bij voorbeeld een bevel van de overheid tot een
groep om uit een te gaan), Polizeierlaubnis (bepaalde vergunningen),
Polizeistrafe (geldboetes terzake van kleine overtredingen) en Polizeizwang
(bestuursdwang). Opvallend blijft dat Mayer alleen (of vrijwel uitsluitend) de
overheid in haar hoedanigheid van Eingriffsverwaltung beschouwde.

Ordehandhaving staat in het middelpunt, niet het ingrijpen in de maatschappij,
laat staan het overnemen van verzorgende taken. Deze karaktertrek van
Mayers bestuursrechtstheorie is van groot belang voor de ontwikkeling van het
Verwaltungsaktbegrip, daarop wordt nog teruggekomen.
Het tweede aspect is het primaat van de rechtsstaat. Bij Otto Mayer is dat
een staat met machtenscheiding, een grondwet en heerschappij van de wet.(94)-
Ordening in juridische (normatieve) vormen is hier een uitvloeisel van. Het
begrip Verwaltungsakt vindt hier zijn plaats, zoals nog uiteen zal worden
gezet. Verwaltungsakte dienen, wanneer zij ingrijpen in vrijheid of eigendom,
hun grondslag in de wet te vinden. Niet voor niets is Otto Mayer ook de man
geweest die termen als "Vorrang' en "Vorbehalt des Gesetzes" inhoudelijk
bepaalde.
Het derde aspect dat Meyer-Hesemann onderscheidt is de systeemvor-
ming.(95)Het is de stap volgend op de begripsvorming. Begrippen als
"Polizeigewalt" en "Finanzgewalt" (fiscaal monopolie van de overheid) worden
naast elkaar gezet en door gemeenschappelijke grondslagen verbonden tot 66n
systeem. De grondslag vormt, aldus Meyer-Hesemann, de idee van de rechts-
staat, waarop wordt gebouwd het "System der Rechtsformen obrigkeitlicher
Ausubung von Staatsgewalt". De kern van het systeem is echter de
"eenzijdigheid" van het bestuursrecht, eenzijdig in die zin dat het overwicht in
de relatie bestuur-burger bij de eerste berust. (Termen als Befehl, Strafe,
Erlaubnis, Zwang, Pflicht en Untertan zijn hiervan een uitdrukking.)
Het vierde aspect is in het voorgaande al even aangestipt, namelijk Mayers
beinvloeding door de privaatrechtelijke dogmatiek en door het Franse admini-
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stratieve recht.(96)Bij de vorming van begrippen zocht Mayer naar systemen die
hem tot voorbeeld konden strekken. De van oorsprong beoefenaar van het
Romeinse recht spreekt in de eerste drukken van zijn werk over "6ffentlich-
rechtliches Sachenrecht" en "uffentlichrechtliches Schuldrecht". Aan het Franse
administratieve recht ontleent Mayer de termen "acte administratif' en de
"service public". Het laatste begrip inspireert Mayer volgens Meyer-Hesemann
tot het begrip Anstalt, een organisatierechtelijk begrip.(97)
Op Meyer-Hesemanns visie is echter wel wat af te dingen. Waarin onderscheidt
zich precies het aspect begripsvorming van het aspect van systeemvorming? Het
ziet in wezen op hetzelfde, te weten theorievorming. Het primaat van de
rechtsstaatsidee komt bij alle vier genoemde aspecten te pas en vormt
zodoende geen onderscheidend criterium meer.
Naast Meyer-Hesemanns dissertatie zijn er de laatste jaren nog een tweetal
dissertaties verschenen over Otto Mayers leven en werk. Inhoudelijk verschillen
deze werken niet wezenlijk van Meyer-Hesemann analyse van Otto Mayers
bestuursrechtstheorie.(98)Beide werken gaan wel zeer gedetailleerd in op
Mayers persoon en opvattingen. Zeker zo waardevol is echter Stolleis' bijdrage
aan het verzamelwerk "Deutsche Verwaltungsgeschichte".(99) Daarin wordt een
goed beeld gegeven van het karakter van Otto Mayers werk, dat op korte en
bondige wijze wordt geplaatst in het algemene beeld van   de

wetenschapbeoefening aan het eind van de 19de eeuw.
Samenvattend kan de juridische methode van Mayer het beste omschreven
worden als een op de rechtsstaatsgedachte gebaseerde juridische theorievorming
die is beinvloed door privaatrechtelijke dogmatiek en het Frans administratief
recht.

Het Verwaltungsakt-begrip bij Otto Maver.

Bij Otto Mayer vormt de rechtsstaat dus het uitgangspunt. De rechtsstaat is
bij Mayer Verfassungsstaat. In navolging van Frankrijk moet er sprake zijn
van Trennung der Gewalten. Hoofdzaak is de scheiding tussen wetgevende en
uitvoerende macht. Mayer ziet de rechterlijke macht als een naast de
uitvoerende macht staande macht, niet zozeer als een aparte derde
macht.(100)In eerste instantie & de machtenscheiding een zuiver politieke. Pas
later als "der erste Ldrm des neuen parlementarischen Lebens voruber" was,
kwam de gedachte van de rechtsstaat opzetten (een "kraftige
Geistesbewegung"). Niet voldoende was het bestaan van een grondwet of van
een politieke machtenscheiding. De staat moet zijn activiteiten en handelingen
ontplooien in juridische, of beter gezegd, genormeerde vormen. Nu wordt ook
duidelijk wat Mayer bedoelt met zijn nevenschikking van bestuur en
rechtspraak. De rechtspraak (Justiz) treedt al in dergelijke genormeerde vormen
OP.

In overeenstemming met de Rechtssatze van Gesetz en Verordnung geeft de
rechtspraak vonnissen. Het vonnis (Urteil) is dus een "rechtlich bestimmte und
gebundene Tat".(101)Het bestuur (Verwaltung) behoort zich een dergelijke
werkwijze eigen te maken. Als voorbeeld verwijst Mayer naar Frankrijk. Daar
kent men een strenge scheiding tussen bestuur en rechterlijke macht. Het
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bestuur toont zijn gelijkwaardigheid ten opzichte van de rechter in de vorm
van zijn werkwijze, te weten in de "acte administratif, das Seitenstuck des
gerichtlichen Urteils". Het betreft hier volgens Mayer geen bewust ingestelde
of opgelegde vorm, maar het is een creatie van de bestuurspraktijk.
Die praktische uitvinding vormt het middelpunt van het bestuursrecht. Mayer
geeft in een noot aan dat het hier gaat om een vinding van nd de Franse
revolutie. In 1812 zou het -aldus Mayer- voor het eerst in de literatuur zijn
opgenomen en wel door de geleerden Merlin de Douai en Henriot de
Pensey.(102)
Kon er nu in Duitsland van een dergelijke werkwijze gesproken worden, of
bestond er reeds iets dergelijks? Volgens Mayer weI. De
"Verwaltungsrechtspflege" ook wel bekend als "justizfarmige Verwaltung"
(beslist niet te verwarren met de administratieve rechtspraak!), bezat de
eigenschap rechtens bindende uitspraken, op basis van rechtsvoorschriften te
doen. Zij bestonden onder verschillende benamingen als Verfugungen,
Entschliessungen, Beschlusse enz..(103) Mayer wil voor deze groep bestuurs-
handelingen de term acte administratif vertalen als "Verwaltungsakt".(104)
Mayer heeft deze theorie al eerder uiteengezet in een andere vorm. Zijn
eerste boek dat, zoal als gezegd het Frans bestuursrecht(105) behandelde begint
met de scheiding der machten in Frankrijk, om vervolgens de functie van de
wetenschap van het administratieve recht te omschrijven. Hij ziet rechtsweten-
schap als het beschrijven van vormen van betrekkingen tussen rechtssubjecten,
gegrondvest op het objectieve recht en in hun samenhang een systeem vor-
mend.(106)Die betrekkingen tussen staat en burger, worden bepaald door een
verwaltungsrechtliches Rechtsgeschaft (rechtshandeling) dat zelf weer kan
berusten op een algemene regel of een eenzijdige bestuurshandeling. De uitwer-
king hiervan kan verschillend zijn (107)civielrechtelijk (acte de gestion) of
bestuursrechtelijk (acte administratif). Zij bestaan gescheiden van elkaar.
De uitwerking van het begrip Verwaltungsakt in "Deutsches Verwaltungsrecht"
is als volgt. Mayer omschrijft dit begrip als "ein der Verwaltung zugeh8riger
obrigkeitlicher Ausspruch, der dem Untertanen im Einzelfall bestimmt, was fur
ihn Rechtens sein soil-".(108)
De analogie met het rechterlijk vonnis ziet Mayer in organisatorisch opzicht
(rechterlijke organisatie versus bestuursorganisatie), en in aspecten als bekend-
making en openbaarmaking, rechtmatigheid en nietighedenleer, en rechtskracht.
De verhouding tussen wet enerzijds en Verwaltungsakt of Urteil anderzijds is
niet volledig analoog.(109)Vonnissen bestaan alleen op grond van de wet,
Verwaltungsakte hebben alleen een wettelijke grondslag nodig als de wettelijke
regeling zelf op grond van het Gesetzesvorbehalt vereist is. (Er is dus ruimte
voor zelfstandige Verwaltungsakte.) Daarnaast is de Verwaltungsakt auf Unter-
werfung van belang (totstandkoming alleen met instemming van de betrokkene),
met name bij de benoeming van ambtenaren.
De inhoud van het vonnis is grotendeels door de wet bepaald, het bestuur
heeft echter veelal wettelijk toegelaten beslissingsruimte, freies Ermessen. Wel
is er bij zowel vonnissen als beschikkingen sprake van rechtsscheppende en
rechtsvaststellende soorten.
Niet onder de Verwaltungsakte -zo voegt Mayer toe- valt de zogenaamde
"Anweisung im Gewaltverhaltnisse". Het gaat hier om de verhouding tussen de
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overheid en groepen bijzondere personen als ambtenaren, militairen,
gevangenen. Het betreft hier interne verhoudingen, die afwijken van de gewone
verhouding staat-burger. De "besondere Gewaltverhaltnisse" vormen, juist omdat
deze een meer bijzondere staat-burger verhouding impliceren, een min of meer
rechtsvrije sfeer. Gesetzesvorbehalt en Verwaltungsakte die volgens
"justizfBrmige" methoden totstandkomen en juist een binding van de staat aan
het recht uitdrukken erkent Mayer niet binnen de besondere
Gewaltverhaltnisse.
In het voorgaande zijn de begrippen Polizeigewalt en Finanzgewalt reeds
genoemd. Beide moeten in Mayers visie worden beschouwd als bestuursbevoegd-
heden die in het middelpunt van het administratieve recht staan. Beide
terreinen kennen de vormen van overheidsoptreden door middel van algemene
regels en beschikkingen. Polizeigewalt kan door middel van het Polizeibefehl
worden uitgeoefend, Finanzgewalt wordt door middel van een Steuerveranlagung
uitgeoefend.(110)
Opvallend is dat Mayer veel minder aandacht schenkt aan figuren als pri-
vaatrechtelijke of publiekrechtelijke overeenkomsten, terwijl die in zijn tijd
toch at bekend waren.
Ook op andere gebieden is de Verwaltungsakt zichtbaar. Op het gebied van
beroep en bezwaar is te zien dat administratieve rechtspraak bij Mayer opgevat
kan worden als "Nachprufung eines einfachen Verwaltungsaktes",(111) al dan
niet in de vorm die Mayer prefereert, die tussen twee partijen in een soort
contradictoire procedure, zoals destijds in Pruisen bestond. (Hierover meer in
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.) Ook op het gebied van de bestuursdwang is de
Verwaltungsakt-figuur belangrijk. Een Verwaltungsakt in de gedaante van een
Polizeibefehl kan met behulp van Ersatzvornahme of einfache Gewaltanwendung
(Polizeistrafe) worden uitgevoerd.
Samenvattend kan over Otto Mayers theorievorming het volgende gezegd
worden. Het begrip Verwaltungsakt neemt in zijn theorie een zeer centrale
plaats in. De Verwaltungsakt is in die theorie het middel van de administratie
bij uitstek om in de samenleving in te grijpen: Zoals de wetgever de
rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) gebruikt, en de rechter het vonnis
(Urteil), zo gebruikt de administratie de beschikking (Verwaltungsakt). Dit
wordt nog eens benadrukt door de scherpe tegenstelling die Mayer ziet tussen
Gesetz en Verwaltungsakt (resp. Urteil), en de relatief geringe aandacht die hij
heeft voor het gebruik van overeenkomsten. De tekortkomingen van deze
strenge opvatting komen aan het licht bij constructies als de Verwaltungsakt
auf Unterwerfung: de benoeming van een ambtenaar, die immers niet tegen de
wil van de betrokkene kan plaatsvinden, past niet goed bij de principiele
eenzijdigheid van Mayers Verwaltungsakt-begrip. De bestemming van een weg
tot openbare weg (Widmung) is een besluit dat zich richt tot iedere gebruiker
van die weg; zo'n besluit is geen Verwaltungsakt want het is in beginsel
gericht tot een onbeperkte groep personen. Toch is het ook geen algemeen
verbindend voorschrift omdat de Widmung beperkt is tot 66n object.(112)Mayer
geeft geen uitsluitsel over het karakter van de Widmung.
De bewoordingen van Mayers bekende omschrijving van het Verwaltungsakt-
begrip, maar ook die van andere begripsomschrijvingen, maken duidelijk dat
Mayer het bestuursrecht opvat als een orde van objectief recht bedoeld om de

38



gezagsverhouding staat - burger te legitimeren. Woorden als Untertan, Strafe,
Zwang en Befehl zijn veelvuldig in zijn werk te vinden. Niet voor niets is het
Verwaltungsaktbegrip verbonden met "Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes" en
met "besondere Gewaltverhaltnisse". Op het terrein van de besondere
Gewaltverhaltnisse is de gezagsverhouding tussen burger en bestuur nog
duidelijker: het bestuur is hier niet gebonden aan de rechtsnormen. Noch aan
de wet via het Gesetzvorbehalt, noch aan justizformige Verwaltung, via het
Verwaltungsaktbegrip. Niet voor niets sluit Otto Mayer, waar het gaat om
administratiefrechtelijke rechtsbescherming, aan bij het Pruisische stelsel van
rechtsbescherming, dat de handhaving van het objectief recht en niet de
bescherming van de subjectieve rechten en aanspraken van de klager tot doel
had. Juist via de weg van de rechtsbescherming weet het - laat 19de eeuwse-
Verwaltungsaktbegrip zich nog zeer lang in het Duitse recht te handhaven en
zijn positie zelfs nog belangrijk uit te breiden. Hierop wordt nog teruggekomen
in paragraaf 2.4.
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Voorlopers

In de literatuur wordt er wel van uitgegaan dat Otto Mayer de grondlegger van
het Verwaltungsaktbegrip is.(113)Dit is maar ten dele juist. Otto Mayers
geschriften zijn in zoverre uniek dat zij de plaatsbepaling van de Verwal-
tungsakt in het bestuursrecht funderen en vooral omdat zij het begrip in een
rechtsstatelijke traditie brengen. Maar Otto Mayer mag niet gezien worden als
"uitvinder" van het begrip. Naar zijn eigen zeggen ontleende hij het aan het
Franse administratieve recht.
Het is ook de vraag of het Verwaltungsakt-begrip inderdaad uitsluitend uit
het Franse recht afkomstig is. In dit verband mag niet onvermeld blijven dat
er ook v66r Otto Mayer verschillende zeer verdienstelijke wetenschapsbeoefe-
naren op het terrein van het administratief recht actief waren in Duitsland.
Het is de moeite waard eens te bezien wat zij over begrippen als Verwaltungs-
akt, Verfugung en dergelijke hebben geschreven, en wat hun bijdrage is
geweest tot de begripsvorming.(114)
Als eerste schrijver van de "staatswissenschaftliche Methode" moet Robert van
Mohl worden genoemd. Deze Wurttembergse hoogleraar deed in de jaren 1829-
1831 zijn boek "Das Staatsrecht des KOnigreichs WOrttemberg" het licht zien.
In dit boek, geschreven in een tijd dat de beoefenaren van het publiekrecht
zich hoofdzakelijk op het totstandbrengen van de eerste Duitse grondwetten
concentreerden, wordt ook enige aandacht aan het bestuursrecht geschonken.
Van Mohl benadrukt daarbij vooral dat bestuursoptreden (waarschijnlijk dacht
hij daarbij voornamelijk aan de uitoefening van verordenende bevoegdheden om
het optreden in het kader van de uitoefening van politiebevoegdheden) zoveel
mogelijk op basis van wettelijke voorschriften behoort te geschieden.
Wettelijke voorschriften fungeren hier als liberaal-rechtsstatelijke waarborg
tegen willekeurig overheidsoptreden. Hoewel Von Mohl nog niet aan een
indeling van de diverse typen overheidshandelingen dacht, is hier, in dit vroeg
rechtsstatelijke denken, mede de oorsprong van de verhouding algemeen
verbindend voorschrift versus de beschikking al enigszins te herkennen.(115)
lets duidelijker komt dit denken naar voren bij F.F. Mayer, een WOrttemberse
ambtenaar, die enige boeken over het bestuursrecht schreef. Hij had waar-
schijnlijk de bedoeling met zijn geschriften zekere voor alle Duitse landen
geldende beginselen te formuleren. In dat opzicht is hij een voorloper van zijn
naamgenoot Otto Mayer. In zijn eerste hoofdwerk "Grundzuge des Verwal-
tungsrechts und -Rechtsverfahren" uit 1857 wordt door hem al een onderscheid
tussen Verfugungen (algemene regels), Verwaltungsregeln en Entscheidungen
(besluiten voor een concreet geval) gemaakt.(116)
In zijn tweede hoofdwerk "Grundsatze des Verwaltungsrechts" neemt hij enige
jaren later (1862) een algemeen deel op dat -typerend voor de tijd van v66r
Otto Mayer - pas na de diverse bijzondere rechtsgebieden, in het laatste deel
van het boek geplaatst wordt. De schrijver onderscheidt bij de "Verwaltungs-
oder Regierungssachen" als geheel onder meer "Allgemeine Maassregeln und
Anordnungen" en "Spezielle Maassregln und Anordnungen der reinen
Verwaltung" die zijn bedoeld om in 'Einzelnen" gevallen (concrete gevallen) te
worden gebruikt.(117) Het zelfde gedachtengoed komt naar voren in het werk
van een derde Wurttemberger, Otto von Sarwey. Ook Von Sarwey benadrukt in
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zijn "Allgemeines Verwaltungsrecht" sterk het belang van de wetmatigheid van
de administratie. Hij lijkt dit echter uitsluitend te willen beperken tot de eis
van een wettelijke grondslag voor verordeningen, maar maakt daarbij geen zeer
scherp onderscheid tussen Verordnung enerzijds en Verfugung respectievelijk
Anordnung anderzijds. Voor wat betreft de inhoud van deze rechtshandelingen
maakt Von Sarwey geen verschil tussen de diverse categorien. Het enige
relvante onderscheid dat hij maakt, betreft het gebruik van de Verordnungs-
vorm. Deze vorm wordt niet gebruikt voor de regeling van een concreet
geval.(118)Langs die omweg kan ook bij Von Sarwey het onderscheid algemene
regeling versus beschikking worden herkend.
Vervolgens het werk van Edgar Loening, vermoedelijk de belangrijkste
schrijver van de "staatswissenschaftliche" school. Hij kan in zijn benadering
van het Duits bestuursrecht als geheel nog het meest met Otto Mayer worden
vergeleken. Hoewel zijn boek "Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrecht" uit
1884 nog voor een behoorlijk deel bestaat uit een opsomming van geldende
wetgeving ("Gesetzkunde"), komt hij als eerste tot de stelselmatig opstellen van
begripsomschrijvingen. Als rechtsvormen voor het besturen onderscheidt
Loening het Verwaltungsgesetz, de Verordnung en de Verfugung. Het laatste
begrip omschrijft hij op een wijze die min of meer overeenstemt met Otto
Mayers Verwaltungsaktbegrip: Verfugungen zijn "alle diejeningen Willenser-
klarungen des Staats zusamenengefasst, welche nach Massgabe eines
Rechtssatzes einzelne konkrete RechtsverhUltnisse ZU ordnen bestimmt

sind".(119) Al die Verfugungen die betrekking hebben op niet-privaatrechtelijke
verhoudingen dienen steeds op grond van een "Rechtssatz" en in overeenstem-
ming met die Rechtssatz te worden uitgevaardigd. Eerst dan is de
"Herrschergewalt des Staates" op juiste wijze toegepast. Als categorieiin
Verfugungen noemt Loening: Befehle, Ermachtigungen, Aufhebung eines konkre-
ten subjektiven Privatrechts, beslissing tot het toekennen van rechtsper-
soonlijkheid en de vaststelling van betwiste subjectieve publieke rechten door
de administratieve rechtspraak.
Soortgelijke omschrijvingen geeft Lorenz von Stein, een van de grondleggers
van de bestuurskunde in zijn grote werk "Verwaltungslehre". Von Stein ziet de
Verordnung als noodzakelijke tussenschakel tussen wet en Verfugung. De
Verfugung dient er toe de inhoud van de Verordnung nader te concretiseren,
en wet zodanig dat dit bestaat uit "Vollziehung fur den Einzelnen, bestimmt
von ihr nahmhaft zu machen Verhaltnisse und Falle anzuordnen." (Veel verder
diept hij dit niet uit want: "Das Recht der Verfugungen gehlirt zu den
Gebieten die bisher gar noch nich untersucht worden sind".(120)
Uit deze gegevens blijkt in elk geval dat Otto Mayers Verwaltungsakt-begrip
zeker niet op onverklaarbare wijze in het Duitse bestuursrecht verscheen. In
loop van de 19de eeuw was er een ontwikkeling gaande waarin een onderscheid
tussen regelgevende en beschikkende bestuurshandelingen en de eis van wet-
matigheid van het bestuur steeds sterker werd benadrukt. Daarbij worden
termen als Verordnung, VerfUgung en Anordnung naast elkaar gebruikt. De
laatste twee termen lijken nog het meest op het Verwaltungsakt-begrip van
Mayer. Ondanks Otto Mayers eigen verklaring over de Franse herkomst van het
Verwaltungsakt-begrip, is het duidelijk dat dit begrip onder andere benamingen
(met name de Verfugung) ill eerder in gebruik was. Uit niets blijkt daarbij dat
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wanneer men de term VerfOgung gebruikte, deze in de enigszins beperkt
Pruisische zin werd opgevat (volgens de uitleg door het PrOVG van par. 10 II
17 ALR, par. 127 LVG en par. 40 PrPVG, dit komt hieronder nog aan de orde).
Daarbij kan een rol hebben gespeeld dat alle genoemde voorlopers van Otto
Mayer met uit Pruisen afkomstig waren en zich daarom vrijer opstelden ten
opzichte van de Pruisisiche administratiefrechtelijke jurisprudentie.

De mogelijke oorsproneen van het betrip Verwaltungsakt.

Stelkens, Bonk en Leonhardt geven in hun commentaar op het Verwaltungsver-
fahrensgesetz drie mogelijkheden over de herkomst van het begrip Verwal-
tungsakt.(121)

1.Het begrip Verwaltungsakt heeft een Franse oorsprong. Dit is de mening
van Otto Mayer zelf. Wolff en Bachof sluiten zich daarbij aan.(122)

2.Het begrip Verwaltungsakt is van Duitse oorsprong. Dit is af te leiden uit
een opmerking van Forsthoff.(123)

3.Het begrip Verwaltungsakt is van canoniekrechtelijke oorsprong, zoals H.
Liermann beweert.(124)
Diverse onderzoeken wijzen op het feit dat de term Verwaltungsakt (ook
gespeld als Verwaltungsact) in ieder geval al v66r Otto Mayer in de Duitse
literatuur gebruikt is. H.U. Erichsen vermeldt in zijn Habilitationsschrift dat
een zekere Von Weiler de term al gebruikt in een in 1826 verschenen
boek.(125)Erichsen is van mening dat het hier een letterlijke vertaling van het
Franse begrip acte administratif betreft. Echter, de Verwaltungsakte werden
uitsluitend gereserveerd voor administratiefrechtelijke handelingen (in
tegenstelling tot de Franse theorie in die tijd, zie de volgende paragraaf).
Elementen van het vroeg 19de-eeuwse begrip waren: administratiefrechtelijk
karakter, regeling van een concreet geval en rechtsbetrekking tussen bestuur
en burger. De rechtsstatelijke context ontbreekt, evenals de uitwerking van het
begrip.
Recent onderzoek laat een ander licht op de zaak schijnen. H. Mohnhaupt
wijst erop dat het begrip Verwaltungsakt reeds in 1813 door een zekere
Kulenkamp wordt genoemd in een verhandeling over de verhouding tussen
rechtspraak en bestuur in Frankrijk en Westfalen.(126) Het jaartal is niet
onbelangrijk. In het jaar 1813 was Westfalen een soort satelliet-koninkrijk van
Frankrijk (zoals het Koninkrijk Holland van 1806 tot en met 1810). In
Westfalen werd, net als in andere veroverde gebieden, een Frans modelbestuur
ingevoerd. Dit leidde tot receptie van Frans bestuursrecht. Volgens Mohnhaupt
werd het systeem grondwet en wet als "Spitze der Rechtsordnung" enerzijds en
Verwaltungsakt of acte administratif als uitvoeringsmaatregel anderzijds in
Westfalen overgenomen. Het doel van deze overname was dat de tot dan toe
bestaande privileges en dispensaties juridisch genormeerd werden.
V66r de invoering van het Franse model konden privileges (aan burgers
verleende gunsten van overheidswege) en dispensaties (ontheffingen van de
gewoonlijk geldende regels) naar goeddunken worden verleend (of ingetrokken).
De heerschappij van de wet, en de daarachter schuilende gelijkheidsgedachte,
maken dit voor de toekomst onmogelijk. De Verwaltungsakte kunnen bovendien
alleen door organen van openbaar bestuur gegeven en in bijzondere
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(rechtsbeschermings-) procedures (administratief beroep) op hun rechtmatigheid
beoordeeld worden.(127)
Hierbij moet niet gedacht worden aan vergunningenstelsels of aanverwante
verschijnselen, zoals wij die nu kennen. Die bestonden in 1813 nauwelijks. Het
was voornamelijk van belang voor wat wij nu concessies zouden noemen, een
rechtsfiguur die wel wat gemeenschappelijke kenmerken vertoont met het
privilege. (Vergelijk het recht om in het water van de vorst vis te vangen met
het recht in de Noordzee naar aardolie te boren.) Mohnhaupts visie komt erop
neer dat het uit het Frans vertaalde begrip Verwaltungsakt wordt gebruikt om
reeds lang bestaande begrippen als privileges en dispensaties in een normatief
kader te plaatsen. Benaming en rechtskarakter zijn Frans van oorsprong, de
inhoud is van inheemse (Duitse) oorsprong. Het betreft hier dus een combinatie
van de mogelijkheden 1 en 2 van Stelkens, Bonk en Leonhardt.

De Polizeiverfugung.

In het voorgaande zijn de door Otto Mayer gebruikte begrippencomplexen
Polizeigewalt en Finanzgewalt at enkele malen aan de orde gekomen. Daarbij is
ingegaan op het feit dat Mayer in beide begrippencomplexen het
Verwaltungsakt-begrip een dominerende plaats toekent. Het is noodzakelijk hier
dieper op in te gaan, omdat zodoende de geschiedenis van het Verwaltungsakt-
begrip nog een eeuw verder terug kan worden gevolgd.
Mayer heeft de begrippen Polizeigewalt en Finanzgewalt zo uitgebreid behan-
deld omdat in zijn dagen de staatstaken sterk op de Eingriffsverwaltung
(besturen in de vorm van ingrepen in vrijheden en eigendommen van de burger)
geconcentreerd waren. De verschijningsvormen van het Verwaltungsakt-begrip
op beide terreinen - respectievelijk het Polizeibefehl in zijn diverse gedaanten
en het Finanzbefehl - werden door Otto Mayer dan ook als exemplarisch
aangemerkt. Beide begrippen bestonden reeds en met name het Polizeibefehl in
zijn diverse gedaanten had al een lange voorgeschiedenis achter de rug. (Op de
geschiedenis van het Finanzbefehl wordt hier niet meer in extenso
teruggekomen, het belastingrecht vormt niet het object van dit onderzoek.)
Het Polizeirecht als afzonderlijk terrein kan trouwens in veel opzichten worden
beschouwd als een voorloper van het bestuursrecht in het algemeen. Het begrip
"Polizei" is in het Duitse recht altijd zowel in formele als in materiele zin
opgevat. Het formele begrip Polizei ziet toe op de organisatorische kant van
het begrip. Polizei werd en wordt zodoende opgevat als een organisatie van
ambtenaren, "de" politie, zou men kunnen zeggen. Het materiele begrip Polizei
ziet toe op de taak van die ambtenaren. Polizei als staatstaak omvatte en
omvat in Duitsland meer dan wat in Nederland gewoonlijk onder de politietaken
van artt. 28 en 35 Politiewet wordt begrepen (t.w. opsporing van strafbare
feiten, daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en hulpverlening).
In Duitsland werd en wordt onder "Polizei" de algemene bestuurstaak tot het
afweren van gevaren van het publiek begrepen.(128)"Gefahrenabwehr" in die
zin omvat bijvoorbeeld ook bouwtoezicht of het toezicht op de brandveiligheid.
In de 18de eeuw werd deze taak door de absolute vorsten zeer ruim opgevat:
niet gebonden aan het recht werd het gehele takenpakket op het gebied van
het binnenlands bestuur als "Polizei" beschouwd. Men beperkte zich daarbij niet
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tot de meer passieve taak van de "Gefahrenabwehr", maar tevens tot de actieve
taak van de "Wohlfahrtspflege". Ter bevordering van het algemeen belang (wat
dit inhield stond geheel ter discretie van de "Landesvater") kan in de vrijheden
en eigendommen van de burger zonder beperking worden ingegrepen.
In Pruisen werd hieraan tijdelijk een halt toegeroepen bij de grote codificatie
van het gehele geldende recht van 1 juni 1794, het Allgemeine Landrecht fur
die Preussischen Staaten. De opsteller van deze codificatie C.G. von Svarez
wilde de politietaak weer beperken tot uitsluitend de gevarenafweer.(129)"Die
n6thigen Anstalten zur Erhaltung der Offentlichen Ruhe, Sicherheit und
Ordnung, und zur Abwendung der dem Publiko, oder einzelnen Mitgliedern
desselben bevorsthenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizef', luidde
par. 10 II 17 ALR. Deze "polizeirechtliche Generalklausel" is de eerste poging
de politietaak juridisch te normeren. Dit artikel kon dienen als grondslag voor
de bevoegdheid van de politieautoriteiten rechtshandelingen te verrichten.
Het was echter nog niet precies duidelijk waar de grenzen van die be-
voegdheden lagen. Wel is als benaming van die bevoegdheidsuitoefening om-
streeks het einde van de 18de eeuw de term "Polizeiverfugung" of "polizeiliche
Verfugung" in zwang gekomen. Het is onduidelijk wanneer die term voor het
eerst is gebruikt.(130)Of een onderscheid tussen beschikkende en regelgevende
Verfugungen bestond is evenmin zeker, doch niet onwaarschijnlijk. In ieder
geval dienden Verfogungen in overeenstemming te zijn met de wettelijke
regels: de Pruisische "Verordnung wegen verbesserten Einrichtung der
Provinzial-, Polizei- und Finanzbehdrden von 26 Dezember 1808"(131) bepaalde
in par. 38 "Ueber polizeiliche Verfugungen der Regierungen, von welcher
Gattung sie sein mogen, steht gleichfalls der Weg Rechtens unbedingt sowohl
uber die Verpflichtung als den Schadenersatz, jedem offen, sobald entweder die
Verfugung einer ausdrucklichen Disposition der Gesetze dieselbe entgegenlauft".
(Dezelfde regeling verbood de -burgerlijke- rechter overigens de noodzaak en
doelmatigheid van Polizeiverfugungen te toetsen).
De precisering van het begrip Polizeiverfugung werd bemoeilijkt door het feit
dat geleidelijk aan de gedachte van de Wohlfarhtspflege weer opkwam. Mede
als gevolg daarvan werd in 1842 de rechtsbescherming in zaken betreffende
Polizeiverfilgungen weer afgeschaft. Par. 1 van het "Gesetz uber die
Zulassigkeit des Rechtsweges in Beziehung auf polizeilische VerfOgungen von
11. Mai 1842" luidde: "Beschwerden Ober polizeiliche Verfugungen jeder Art (...)
gehoren vor die vorgesetzte Dienstbehurde".(132)De Wohlfahrtspflege-gedachte
leidde tot een terugdringen van de positie van de rechter. Jurisprudentie kon
als gevolg daarvan niet meer ontstaan. Een zekere afgrenzing ontstond wel bij
de invoering van het "Gesetz uber die Polizeiverwaltung von 11 Marz
1850".(133)
De nieuwe Pruisische politiewet maakte een onderscheid tussen de be-
voegdheden van bestuursorganen om regelgevend op te treden ("Vorschriften zu
erlassen", par. 5 PrPVG 1850) en de impliciet erkende bevoegdheid tot het
uitvaardigen van polizeilische Verfugungen (af te leiden uit de bevoegdheid tot
het uitoefenen van bestuursdwang, par. 20 PrPVG 1850).
Enige terminologische duidelijkheid kon eerst ontstaan nadat in 1875 het
Preussisches Oberverwaltungsgericht was opgericht. Een omvangrijke hoeveel-
heid jurisprudentie vormde de basis voor een duidelijker begripsvorming. Uit
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die jurisprudentie bleek dat het begrip Polizeiverfugung beperkter moest
worden opgevat dan het begrip Verwaltungsakt, dat sporadisch door het
Oberverwaltungsgericht werd gebruikt in de betekenis van bestuurshandeling in
het algemeen.(134)
De Polizeiverfugung moest in elk geval als rechtshandeling worden opgevat,
een eenvoudige waarschuwing(135) of een feitelijke bestuurshandeling(136) werd
onder dit begrip niet verstaan. Een wettelijke basis moest steeds aanwezig zijn,
maar par. 10 II 17 ALR was nooit ingetrokken en vormde na honderd jaar nog
steeds de grondslag voor deze bevoegdheid.(137)
Die wettelijke grondslag onderging echter een belangrijke gedaanteverwisseling
na het beroemde Kreuzberg-Urteil van 14 juni 1882.(138)In deze uitspraak
overwoog het Oberverwaltungsgericht dat een bouwverordening van de Polizei-
prasident van Berlijn die de maximumhoogte van de bebouwing in de omgeving
van een overwinningsmonument in Berlijn-Kreuzberg vaststelde, een maatregel
in het kader van de Wohlfahrtspflege was. Volgens het gerecht was de politie
hiertoe niet bevoegd op grond van par. 10 II 17 ALR. In deze -overigens
scherp bekritiseerde- uitspraak kon een overwinning van de rechtsstaatgedachte
worden gezien: de politieorganen hadden een bevoegdheid die beperkt bleef tot
"Gefahrenabwehr", voor het veel ruimer opgevatte "Wohlfahrtspflege" vormde
par. 10 II 17 ALR een onvoldoende bevoegdheid.(139)
Volgens het Oberverwaltungsgericht kon verder elke andere wet die aan
bestuursorganen verordenende bevoegdheid toekende als grondslag dienen voor
het uitvaardigen van Polizeiverfugungen, tenzij op het betreffende stuk door de
bestuursorganen van hun verordenende bevoegdheid gebruik is gemaakt, en een
Polizeiverordnung was uitgevaardigd.(140) Het verschil tussen Polizeiverordnung
en Polizeiverfugung bestond hierin, dat de Verfugung geen betrekking moch
hebben op een onbepaalde c.q. onbepaalbare kring van personen.(141)
In 1883 trad de laatste grote fase van de invoering van de Pruisische
administrative rechtspraaak en de reoganisatie van het binnenlands bestuur in
werking. In par. 127 van het Gesetz uber die allgemeine Landesverwaltung von
30 juli 1883(142) was een bijzondere klachtenprocedure tegen polizeiliche
Verfugungen opgenomen (zie hierover hoofdstuk 4), waarbij als bijzonder
ontvankelijkheidsvereiste gold, dat de klager "in seinen Rechten verletzt"
was.(143)In de wet werd niet omschreven wat onder een polizeiliche VerfOgung
moest worden verstaan en evenmin om welke rechten het hier ging. Hoe moest
dit worden geinterpreteerd? De Pruisische administratieve rechter legde dit als
volgt uit: er moest sprake zijn van een "polizeiliche Eingriff in die Rechte des
Einzelnen" die een beslissing moest inhouden met een beperkend karakter zoals
een gebod, verbod of weigering. Geen polizeiliche Verfugung was de verlening
van een Erlaubnis of Genehmigung (ontheffing, toestemming of vergunning),
een weigering deze te verlenen weer wel.(144)Rechtsbescherming bestond,
wanneer niet uit anderen hoofde beroep openstond, in beginsel alleen tegen
Polizeiverfugungen. Een derde-belanghebbende kon in dit stelsel bijvoorbeeld
niet ageren tegen een verleende Erlaubnis of Genehmigung.
Mede tegen deze achtergrond moet Otto Mayers streven naar een betere
begripsvorming in het bestuursrecht worden bezien. Het begrip Verwaltungsakt
was bij uitstek geschikt om de verschilende bestuurshandelingen uit het
politierecht meer samen te vatten en van een gemeenschappelijke dogmatische
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basis te voorzien.
Toch zou het juist op het terrein van het politierecht lang duren voor het
Verwaltungsakt-begrip zijn intrede kon doen. De invoering van het
Polizeiverwaltungsgesetz in Pruisen van 1 juni 1931(145) betekende hoofd-
zakelijk een codificatie van de jurisprudentie van het Oberverwaltungsgericht
par. 10 II 17 ALR en par. 127 LVG.
Nieuw was wel par. 14 PrPVG waarin een herformulering van de
polizeirechtliche Generalklausel werd opgenomen. In het kader van de
"Gefahrenabwehr" (hiertoe werd de politietaak uitdrukkelijk beperkt) moesten
de politieautoriteiten "nach pflichtgemassem Ermessen" de noodzakelijke
maatregelen nemen. De erkenning van de gedachte dat bestuursorganen bij hun
taakuitoefening, behalve aan de grenzen van de wet ook overigens aan het
recht gebonden zijn vond in Duitsland in 1931 reeds toepassing in de wetge-
ving. Par. 14 PrPVG kan zodoende als een voorloper van Par. 40 VwVfFG wor-
den beschouwd.(146)
In Par. 24 PrPVG werd voor de eerste maal een omschrijving van het begrip
Polizeiverordnung gegeven: "polizeiliche Gebote oder Verbote die fur eine unbe-
stimmte Anzahl von Fallen an eine unbestimmte Anzahl von Personen gerichtet
sind". Polizeiliche Verfugungen waren daarentegen "Anordnungen der Polizei-
behurden, die an bestimmte Personen oder an einen bestimmten Personenkreis
ergehen und ein Gebot oder Verbot oder die Versagung, Einschrankung oder
Zurucknahme einer rechtlich vorgesehenen polizeilichen Erlaubnis oder Beschei-
nigung enthalten.", aldus Par. 40 PrPVG. Verlening van vergunningen,
ontheffingen e.d. werd hieronder dus niet verstaan. Toch is in de Begrundung
(vgl. Memorie van Toelichting) op Par. 40 PrPVG wel degelijk aandacht
geschonken aan   de verhouding tussen Verwaltungsakt en
Polizeiverfugung.(147)Een Polizeiverfugung had, aldus de opstellers, als species
van het genus Verwaltungsakt, bijvoorbeeld geen materiele rechtskracht. Als
"Rechtsgeschaft des 8ffentlichen Rechts"

(Mayers term was nog niet ingebur-
gerd) waren rechten en verplichtingen van burgers in het politierecht onder
omstandigheden overdraagbaar.
Er werd echter geen motivering gegeven voor het feit dat het begrip
Polizeiverfugung minder omvattend is dan het begrip Verwaltungsakt, hoewel
beide begrippen nauw verwant zijn en elk een centrale plaats innamen op het
gebied van respectievelijk het politierecht en het bestuursrecht in het
algemeen. De meest voor de hand liggende verklaring lijkt nog te zijn dat de
aard van het politierecht, dat sinds 1882 definitief als een uitdrukkelijk tot de
zuivere Eingriffsverwaltung beperkt rechtsgebied vormde, ook zijn inwerking
had op de begripsvorming. Op het gebied van de "Gefahrenabwehr" was
rechtsbescherming bijvoorbeeld alleen mogelijk tegen ingrepen in vrijheid of
eigendom en tegen weigeringen begunstigende, de rechtspositie van de burger
verbeterende, maatregelen te nemen. Wat buiten dit terrein viel was
"Wohlfahrtspflege'.
De in het Preussisches Polizeiverwaltungsgesetz gebruikte termen zijn overigens
in de hedendaagse literatuur op politierechtelijk terrein nog courante
begrippen, ook al is thans Par. 35 VwVfG het centrale begrip in het Duitse
bestuursrecht. In Het handboek "Gefahrenabwehr" van

Drews/Wacke/Vogel/Martens wordt een uitspraak van Klaus Vogel gereleveerd,
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die in dit verband opmerkte dat het begrip Verwaltungsakt "eine aus
rechtspolitischen Erwagungen gebotene Klarstellungsfunktion"(148) heeft. Met
andere woorden: het gebruik van een doelmatige dogmatiek levert het voordeel
op dat het recht daardoor beter hanteerbaar wordt. Het meer algemene, en dus
ruimer toepasbare, begrip Verwaltungsakt heeft het gewonnen van het
beperktere begrip Polizeiverfugung.

Canoniekrechtelijke bronnen, de actus administrativus

Over mogelijkheid 3, de canoniekrechtelijke oorsprong het volgende. Het niet
aan nationale grenzen gebonden canonieke recht kent een groot aantal
algemene abstracte begrippen, vaak gebaseerd op theologische vooronderstel-
lingen. Een van die begrippen is de actus administrativus, of in het Duits,
Verwaltungsakt. Deze wordt omschreven als "Handlungsform der hoheitlichen
Verwaltung", welke dient "zweckmassiger Durchsetzung des materiellen
Rechts'.(149)Er zijn verschillende categorieen Verwaltungsakte. Eerst bij de
hercodificatie van het canonieke recht in 1983 is het dogmatische actus
administrativus-begrip in de Cotdex Iuris Canonici (ClC) opgenomen. Uit Can.35
CIC/1983 blijkt dat een beschikking ofwel een decreet c.q. bevel, ofwel een
rescript kan inhouden. De eerste categorie besluiten zijn belastend van aard,
vgl. can.48-58. De tweede categorie is begunstigend van aard, vgl. can.59,76 en
85. Privileges en dispensaties zijn bijzondere vormen hiervan.(150)H. Liermann
geeft aan dat de wetenschapsbeoefening uit het onderscheid tussen beide
laatste vormen het onderscheid algemeen versus bijzonder afteidde, dat op zijn
beurt weer model stond voor het onderscheid Gesetz-Verwaltungsakt.(151)
Uit het feit dat beide categorieen inmiddels onder de paraplu van het Verwal-
tungsakt-begrip schuilen, valt af te leiden dat het onderscheid tussen
regelgeven en besturen in de katholieke kerk wat minder scherp is dan men bij
een (wereldlijke) staat gewend is. Dat is niet verwonderlijk in een organisatie
waar alle gezag (zowel van wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke aard)
uiteindelijk 66n bron heeft, te weten de hoogste kerkleiding. Men kan dus ten
aanzien van de actus administrativus de stelling volhouden dat deze in over-
eenstemming met de geldende kerkrechtelijke regelen dient te zijn, maar de
actus administrativus staat daarmee niet in een rechtsstatelijke traditie zoals
die van een wereldlijke staat.
Eventuele beinvloeding uit canoniekrechtelijke bron zal daarom beperkt zijn
tot de naamgeving, de term actus administrativus werd en wordt in het
canoniek recht gebruikt, maar heeft toch een andere betekenis dan die in het
Duits, Frans of Nederlands bestuursrecht.

Navolvers

In het voorgaande is betoogd dat Otto Mayer de persoon was die het
Verwaltungsakt-begrip nader preciseerde en in een rechtsstatelijke context
plaatste. Het begrip werd -nadat het door hem in 1895 was geformuleerd- niet
onmiddellijk integraal overgenomen. Evenals later in Nederland het geval zou
zijn, werd ook hier het Verwaltungsakt-begrip voorwerp van nadere Studie en
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verkreeg het pas een algemeen aanvaarde inhoud en omvang toen het in
wetgeving werd gebruikt, met name wetgeving op het gebied van het admi-
nistratief procesrecht.
Ook de term Verwaltungsakt vond niet onmiddellijk ingang. Termen als Staat-
sakt(152), Entscheidung(153), Rechtsgeschaftliche Staatsakte(154) en Verfugung-
(155) werden door diverse schrijvers gebruikt.
De nadere studie die het Verwaltungsakt-begrip ten deel viel, concentreerde
zich in de beginjaren op de indeling van de Verwaltungsakte in diverse
groepen. Vooral W. Jellinek en K Kormann hebben zich hiermee intensief
bemoeid.
W. Jellinek dicht in zijn proefschrift "Der fehlerhafte Staatsakt und seine
Wirkungen" de Staat allerlei menselijke eigenschappen toe, als waarnemen,
denken en willen.(156)Naar deze psychologische categorieen worden ook de
Staatsakte ingedeeld. Er zijn respectievelijk: Entgegennahme von Erklarungen
(blote waarneming, waaraan rechtsgevolgen worden verbonden); Urteile
(waarneming gevolgd door verwerking, dat na een denkproces wordt omgezet in
een Urteil dat op zijn beurt verkondigd wordt); Handlungen (waarneming
gevolgd door verkondigd Urteil, weer gevolgd door daadwerkelijke uitvoering
van      de      in het Urteil neergelegde gedachten). De categorie8n Urteile      en
Handlungen vallen ieder weer uiteen in vele subcategorieen. Interessant is dat
Jellinek ter rechtvaardiging van de indeling aanvoert dat in het taalgebruik van
zijn tijd (1908) een vaste terminologie ontbreekt. Hij verwijst daartoe naar de
verschillen in terminologie tussen Otto Mayer (Verwaltungsakt) en Laband
(Entscheidung).(157)
De indeling diende om een fundament te scheppen voor Jellineks theorie over
de gebrekkige beschikking. (Het werk vond een voortzetting in zijn
Habilitationsschrift.)(158)Dit deel van zijn proefschrift is van veel groter
belang geweest voor de Duitse bestuursrechtstheorie. In zijn minder
ontoegankelijke handboek "Verwaltungsrecht" neemt hij zijn vroegere inzichten
niet meer op. Dit boek zal hieronder worden besproken.
Een wat zakelijker indeling geeft K. Kormann in zijn System der rechtsge-
schaftlichen Staatsakte. Verwaltungsakt is 'jede Verrichtung der staatlichen
Verwaltung".(159)
De hoofdindeling is: er zijn privatrechtliche, rein tatsUchliche en

rechtsgeschaftliche Akte (privaatrechtelijk, zuiver feitelijke en rechts-

handelingen, dat wil zeggen, gewilde handelingen met beoogd rechtsgevolg)
daarnaast bestaan nog rechtshandlungsmassige Akte (zoals mededelingen
e.d.).(160)Op basis van deze indeling komt Kormann tot vier verschillende
Verwaltungsakt-begrippen, te weten:

1.Verwaltungsakt in de ruimste zin: alle bestuurshandelingen.
2.Verwaltungsakt in ruimere zin: alle bestuurshandelingen minus privaat-

rechtelijke en feitelijke handelingen.
3.Verwaltungsakt in eigenlijke zin: rechtsgeschaftliche Verwaltungsakte

zonder meer.
4.Verwaltungsakt in de engste zin: rechtsgeschaftliche Verwaltungsakte minus

Justizverwaltungsakte e.a. (handelingen van rechterlijke autoriteiten in hun
hoedanigheid van bestuursorgaan).
Weer een andere indeling is mogelijk op basis van inhoud, wijze van totstand-
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koming etc..
Het doel van deze indelingen is de eigen aard van de rechtsverhoudingen
nader te bepalen.(161)Hoewel de verhandelingen van W. Jellinek en K. Kormann
in hun tijd (respectievelijk 1908 en 1910) veelgeprezen boeken waren, hebben
ze toch maar een bescheiden bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het
Verwaltungsakt-begrip. Men kan zich toch niet geheel aan de indruk
onttrekken, dat het hier het maken van constructies om deszelfs willen betreft.
Er ligt eigenlijk ook geen uitgewerkte theoretische visie op het bestuursrecht
aan ten grondslag.
In veel opzichten belangrijker werk zijn de handboeken van F. Fleiner
"Institutionen des deutschen Verwaltungsrecht" (lste druk 1911) en W. Jellinek
"Verwaltungsrecht" (lste druk 1928). Beide auteurs zijn -het is boven al
opgemerkt- belangrijke voorbeelden geweest voor Van der Pot. Hij kende hun
werk, in zijn tijd het meest actuele op bestuursrechtelijk gebied, goed.
Er zijn een aantal overeenkomsten tussen hen die het verantwoord maken hen
tezamen te behandelen. Het zijn de eerste handboeken die verschenen na het
werk van Otto Mayer en zij vormen tegelijkertijd een reactie op en een
voortzetting van zijn zienswijze.(162)0ndanks de aanwezige verschillen kunnen
auteurs als Jellinek en Fleiner toch worden beschouwd als leerlingen van Otto
Mayer.
Fleiner geeft in het voorwoord van zijn werk aan dat hij "das Neue organisch
mit den bewiihrten Grundsatzen des Deutschen Verwaltungsrecht (wil) (...)
verbinden".(163)W. Jellinek wijdt aan persoon en werk van Otto Mayer een
afzonderlijke paragraaf waarin hij de wetenschap van het Duits bestuursrecht
herleidt tot voorlopers en navolgers van de grote meester.(164)
Meyer-Hesemann heeft in zijn Methodenwandel een aantal verschillen aangege-
ven tussen Mayer enerzijds en Fleiner en Jellinek anderzijds. (165) De werken
van beide laatste auteurs zijn niet meer zo streng uitsluitend-juridisch als dat
van Otto Mayer. Andere facetten van het maatschappelijk leven als politieke
en economische motieven worden als belangrijk voor het bestuursrecht erkend.
Bij Fleiner bespeurt Meyer-Hesemann enerzijds de noodzaak tot algemene

begripsvorming door gebrek aan een algemene codificatie (de Duitse rijks-
wetgever nam op dit gebied geen initiatieven), anderzijds een zeker wets-
positivisme door toenemende wetgeving op het terrein van het bijzonder deel.
Nieuw en van wezenlijk belang is Fleiners aandacht voor vraagstukken van
organisatierechtelijke aard. Overheidsorganisatie en presterende overheid zijn in
zijn visie samenhangende grootheden. Ook de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog en de val van de monarchie (die aan Otto Mayer geheel voorbij
leken te gaan, getuige zijn "Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht
besteht") (166) voor het bestuursrecht -die zich vooral uitten in een toename
van de overheidsbemoeienis op economisch terrein- beinvloedden

Fleiner.(167)(Een voorbeeld    van     dit type wetgeving    is het Ermdchtigungsgesetz
(RGB1.- 1914, S. 327). Deze wet gaf de Bundesrat bevoegdheden inzake de
afwenteling van economische oorlogsschade).
W. Jellinek staat volgens Meyer-Hesemann nog verder van Otto Mayers "juris-
tische Methode" verwijderd. Ook bij hem is er sprake van enerzijds aandacht
voor de algemene dogmatiek, anderzijds de neiging tot een zeker wetspositi-
visme. Voorts heeft hij meer aandacht voor procesrechtelijke vraagstukken, die
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belangrijk zijn voor het Verwaltungsaktbegrip. De vragen omtrent freies
Ermessen en unbestimmte Rechtsbegriffe komen bij Jellinek eveneens aan de
orde. Jellinek schenkt tenslotte ook aandacht aan de presterende overheid en
aan organisatierechtelijke vraagstukken. (168) Meyer-Hesemanns conclusie is dat
Fleiner en Jellinek de "juristische Methode" niet zozeer verlaten hebben, als
wel deze hebben opengebroken. Zij nemen "Abschied" van de "Systemvorstellung
der formalen Rechtsstaatlichkeit".(169)
Ondanks deze verschillen moet de continuiteit niet worden vergeten. Van
continuiteit is in ieder geval wel sprake bij het Verwaltungsakt-begrip, zij het
met enige verschillen in nuance tussen Fleiner en Jellinek.
Bij Fritz Fleiner is -net als bij Otto Mayer- de rechtsstaat uitgangspunt van
redeneren. Bij hem is rechtsstatelijkheid toegespitst op "die gesetzmassige
Verwaltung", binding van de administratie aan de wet. De wet staat in het
middelpunt want: Vom Gesetz empfangt die Verwaltung die Antrieb fur ihr
Handeln"(170) en dat "Handeln", zo heeft Van der Pot reeds benadrukt, was nu
juist datgene wat het bestuur tot bestuur maakt ("Der Verwaltung
Lebenselement ist das Handeln':..).(171)Naast de wet is er ruimte voor
gewoonterecht, politieke en economische drijfveren, maar dit verhindert niet
dat "leder Verwaltungsakt der gesetzliche Grundlage bedarf'.(172)En gesetzliche
Grundlage wil zeggen, op basis van de wet en binnen wettelijke grenzen.
Waarom de strenge binding aan de wet? Achter de wet ligt de gedachte van
rechtsgelijkheid. Delegatie, dispensatie en freies Ermessen kunnen daarom
alleen binnen wettelijk toegelaten grenzen bestaan. Uitzonderingen kunnen
slechts in het openbaar belang worden toegelaten. De sterke binding van de
administratie aan de wet vormt dus de basis voor Fleiners theorie over het
bestuurshandelen.
Als het gaat om bestuurshandelingen is Fleiner in zijn terminologie niet erg
vast. Waarschijnlijk in navolging van Kormann heet het desbetreffende hoofstuk
in zijn boek "Anspruchbegrundende und pflichtbegrilndende Staatsakte". Na de
vermelding van de direct uit de wet geldende rechten en plichten volgt de
behandeling van de Verwaltungsakte, de "Willenserkldrung der Verwaltungs-
beh6rde.(173)De Verwaltungsakte vervullen een soort bemiddelende rol tussen
wetgever en burger. Het doel van deze constructie kan zeer verschillend zijn:
nadere feitenvaststellingen, bepaalde waarderingen of schattingen kunnen
gewenst of nodig zijn om zekere gevolgen te doen intreden. Het meest
geschikte middel om deze doelen te dienen is de "Verfugung, das einseitige
Rechtsgeschaft des 6ffentlichen Rechtes".(174)De Verfugung hoort tot de
"Verwaltungsakte in weiteren Sinne", waaronder worden verstaan alle
bestuurshandelingen, met inbegrip van feitelijke en privaatrechtelijke

handelingen. De "Verwaltungsakt im engeren Sinne" is de "mit obrigkeitlicher
Autoritat vorgenommene, auf einen rechtlichen Erfolg abziehelende Handlung
einer Verwaltungsbehilrde".
Deze categorie omvat naast de al genoemde Verfugungen tevens de zogenaamde
Entscheidungen (declaratoire uitspraak), mededelingen, inschrijvingen in
openbare registers e.d. De Verfugung, tenslotte, is van rechtsgeschaftlicher
Natur, dat wil zeggen gericht op ontstaan, wijziging of opheffing van een
rechtsverhouding tussen burger en bestuur. Fleiner geeft aan dat deze
categorie overeenstemt met het Verwaltungsakt-begrip van Otto Mayer.(175)
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Het doel van de Verfugung kan tweeledig zijn. Met behulp van de Verfugung
kan de naleving van algemeen geldende plichten worden afgedwongen (algemene
"Untertanenpflicht" tot gehoorzaamheid) of, op grondslag van wettelijke
voorschriften, plichten of rechten worden gegrondvest. Zodoende bestaan er
dus Vollziehungs- en Gestaltungsverfugungen. Interessant is dat Fleiner als
voorbeelden van Gestaltungsverfugungen de Planfeststellung en Plangenehmigung
noemt. Misschien de eerste voorbeelden van het verschijnsel planning (in de
vorm van de Verfugung gegoten) in een behandeling van het algemeen deel.
Met het begrip Verfugung zijn in Fleiners theorie aspecten als rechtskracht,
rechtsgeldigheid maar ook een leerstuk als wilsgebreken verbonden.(176)
Belangrijk is wel dat opnieuw de nadruk op rechtmatigheid in de zin van
wetmatigheid wordt gelegd. Verfugungen zijn alleen geldig als zij berusten op
een rechtsnorm, zijn uitgevaardigd door een bevoegd orgaan, inhoudelijk met
de wet in overeenstemming zijn en aan doelmatigheidsnormen voldoen. Daarbij
maakt het geen verschil of er sprake is van freies Ermessen of niet. Op alle
voorgaande punten moet de Verfugung wettelijke rugdekking hebben. (Dat geldt
ook voor vormvoorschriften en bekendmaking etc..)
Voorts is Fleiner tegenstander van de zweiseitige Verwaltungsakt (niet te
verwarren met de mitwirkungsbedurftige Verwaltungsakt of Verwaltungsakt auf
Unterwerfung) en wel om principiele redenen. De Verwaltungsakt (Verfugung)
is eenzijdig van karakter, hieraan doet niet af dat soms medewerking van de
belanghebbende in een of andere vorm noodzakelijk is. Een oplossing voor de
kwestie kan via de nulliteitenleer (in de vorm van een wilsgebrek, bijvoorbeeld)
gezocht worden.(177

W. Jellinek heeft een enigszins afwijkende benadering van het begrip Verwal-
tungsakt. In het voorgaande is al gewezen op de aandacht die hij voor proce-
dure- en procesrechtelijke vragen heeft. In afwijking van zijn "Der fehlerhafte
Staatsakt und seine Wirkungen" gaat Jellinek in zijn handboek "Verwaltungs-
recht" van Otto Mayers Verwaltungsaktbegrip uit. Voorop staat de gelijkwaar-
digheid van Verwaltungsakt en gerichtliches Urteil(178). Jellinek betoogt echter
dat wanneer men in elke Verwaltungsakt het "urteilsmassige" tot uitdrukking
brengen wil (hij bedoelt daarmee de vaststelling van rechtsverhoudingen), er
bestuurshandelingen bestaan die zonder urteilsm8ssig te zijn, in wezen toch
niet veel afwijken van het begrip Verwaltungsakt omdat zij een eenzijdig
bestuursrechtelijke karakter hebben. Voorbeelden zijn: inschrijving in registers
van de burgerlijke stand of bestemming van een weg tot openbare weg. Hier-
boven is al gesignaleerd dat Otto Mayers theorie moeilijk raad wist met
dergelijke besluiten. Rechtsverhoudingen bestaan alleen tussen rechtssubjecten
en om deze verhouding in de omschrijving van het Verwaltungsakt-begrip
duidelijker tot uitdrukking te laten komen wil Jellinek Otto Mayers definitie
herformuleren tot: "jede einer bestimmten Person gegenuber vorgenommene
obrigkeitliche Willenshusserung innerhalb der Verwaltung". (179)Een iets ruimere
omschrijving dan die van Mayer.
Belangrijk is het woord "obrigkeitlich". Hiermee bedoelt Jellinek de
eenzijdigheid (of: het zwaartepunt) in de verhouding bestuur-burger weer te
geven, en wel in die zin dat de overheid geacht wordt in beginsel rechtmatig
en rechtsgeldig op te treden. Dit vermoeden kan echter ontkracht worden, als
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de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Op grond hiervan deelt Jellinek de
Verwaltungsakte in in "grundsatzlich uberprufbare" en "unuberprufbare
Verwaltungsakte". UberprOfbar zijn Verwaltungsakte waarbij de wet tegenbewijs
toelaat, onzelfstandige Verwaltungsakte en Verwaltungsakte die wanneer zij
niet Uberprofbar zouden zijn een onvoldoende mate van rechtsbescherming voor
de belanghebbende zouden creeren.(180)(181)
Met deze wat cryptische formuleringen is bedoeld de vorm Verwaltungsakt met
procedure-achtige regels te verbinden. Dit is voor Jellinek uitdrukking van de
rechtsstaatgedachte.
Als een staat zich rechtsstaat wil noemen moet volgens Jellinek aan een
zevental eisen zijn voldaan: Verfassungsstaat (grondwet met machtenscheiding),
Gesetzmassigkeit der Verwaltung (geen belastende Verwaltungsakt zonder
wettelijke grondslag), nauwkeurig omschreven bevoegdheden van de staat (zo
weinig mogelijk vage normen), gebonden bestuur (zo klein mogelijk freies
Ermessen), vormgebonden Verwaltungsakte (vorm als waarborg vooraf), neuere
Justizstaat (basis van rechtsbescherming in gewone rechtspraak) en inrichting
van administratieve rechtspraak (ter controle van rechtmatigheid der
Verwaltungsakte). Van die eisen maakt dus een aan vormen gehouden bestuur
deel uit. In dit beeld past het Verwaltungsaktbegrip dat door Jellinek als
waarborg wordt voorgesteld. Ook dit is een wijze van het rechtsstatelijk
funderen van het Verwaltungsakt-begrip.
Een andere constructie van Jellinek is de tweezijdige beschikking. Naast de
klassieke eenzijdige beschikking stelt Jellinek de principieel tweezijdige. Otto
Mayer en Fleiner hebben de aanstelling in de ambtelijke dienst steeds als
bestuursrechtelijk probleem gezien. Een volledig eenzijdige Verwaltungsakt kon
het niet zijn, want aanstelling tegen de wil van de ambtenaar (anders dan de
militaire dienstplicht) werd onmogelijk geacht. Mayer bedacht   de

Verwaltungsakt auf Unterwerfung (ook wel bekend als mitwirkungsbedorftiger
Verwaltungsakt), maar dit resultaat kon niet iedereen bevredigen. Mayer dacht
hierbij aan een Verwaltungsakt die niet zonder toestemming van de
belanghebbende kon werken maar, overigens eenzijdig bleef. Jellinek neemt-
naar analogie van de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst- principieel
tweezijdigheid aan, dat wil zeggen dat wilsovereenstemming een noodzakelijke
voorwaarde is voor het bestaan van dit type besluiten. Van een overeenkomst
is slechts dan sprake als de overheid niet "als zodanig" optreedt.(182)
Voorts maakt Jellinek nog onderscheidingen naar inhoud. Begunstigend
tegenover belastend; rechtscheppend, rechtsvaststellend en weigerend. Daarnaast
nog enkelvoudige en samengestelde (al dan niet van Nebenbestimmungen
voorziene) Verwaltungsakte. Al deze categorieen vallen, het zal niet verwonde-
ren, weer in vele subcategorieeen uiteen.
Evenals in zijn twee voorgaande grote werken "Der fehlerhafte Staatsakt und
seine Wirkungen" en "Gesetz, Gesetzanwendung und Zweckmassigheitserwagung"
volgt op deze verhandeling een uitgewerkte nulliteitenleer er een rechtskracht-
theorie, die op deze plaats buiten beschouwing blijven.
Wat kan samenvattend over Fleiner en Jellinek gezegd worden? Voor wat
betreft het Verwaltungsakt-begrip van Otto Mayer kan gezegd worden dat
beide schrijvers het concept       van. Otto Mayer in beginsel volgen. Beide
schrijvers nemen dit concept tot uitgangspunt van hun beschouwingen, zij het
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dat een aantal accenten bij ieder van hen wat anders wordt gelegd. Fleiner
staat waarschijnlijk nog het dichtst bij Mayers opvattingen. Mogelijk speelt het
feit dat de eerste druk van Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts van
1911 dateert en de eerste druk van Jellineks Verwaltungsrecht in 1928
verscheen. Dat is niet slechts een verschil van 17 jaar. In die periode vielen
ook de Eerste Wereldoorlog en de oprichting van de Republiek van Weimar.
Deze gebeurtenissen hebben het bestuursrecht diepgaand beinvloed.
Opvallend is in elk geval dat de rechtsstatelijke context van het
Verwaltungsakt-begrip bij Fleiner tot een strenge wetmatigheid is geworden.
Binding van het bestuur aan de wet is wel zijn eerste eis. Vasthoudend
verdedigt hij het principieel eenzijdige Verwaltungsakt-begrip.
Opvallend is daarentegen het erkennen van de "Gestaltungsfunktion" van het
bestuur. Voorzichtig begint het Duitse bestuursrecht hier het strenge bevels-
karakter dat het in Otto Mayers visie nog had, af te leggen. Fleiner noemt in
dit verband enkele vormen planning die hij wenst te normeren. Hij blijft
echter moeite houden met de ambtelijke benoeming. Tenslotte werkt Fleiner
met de term Verfugung in plaats van met de term Verwaltungsakt. Dit zou een
verwijzing naar zijn Zwitserse afkomst kunnen inhouden: het is in Zwitserland
nog steeds een courante term.
W. Jellinek verwijdert zich verder van Mayer. Hij ziet de tekortkomingen van
Otto Mayers definitie en stelt een andere op die onder meer de
Allgemeinverfugungen mede omvat. Bovendien doorbreekt hij het voorheen
altijd eenzijdig opgevatte Verwaltungsakt-begrip met zijn theorie over "zwei-
seitige Verwaltungsakte". Niettemin gaat ook Jellinek nog uit van de
tegenstelling tussen Gesetz en Verwaltungsakt. Dat blijkt uit de wijze waarop
hij de plaats van het Verwaltungsakt-begrip in een rechtsstatelijke context
ziet. Ook al heeft hij meer aandacht voor de plaats van procedurele eisen en
administratiefrechtelijke rechtsbescherming in het rechtstatelijk geheel dan
Fleiner, toch blijft ook bij hem de binding aan de wet (niet: aan het recht)
fundamenteel. Daarom kan zowel de bijdrage van Fleiner als die van Jellinek
aan de theorievorming beter worden beschouwd als voortzetting van, dan als
reactie op Otto Mayers gedachtengoed.

De Verwaltungsrechtsordnung fir Worttemberg.

Een aparte beschouwing over de Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg is
hier op zijn plaats. In de vorige paragraaf is al gebleken dat dit ontwerp een
belangrijke invloed heeft uitgeoefend op de Nederlandse wetenschapsbeoefening.
Daarom eerst iets over de achtergrond van het ontwerp.
In 1925 geeft het Staatsministerium (regering) van de Duitse deelstaat
Wurttemberg opdracht tot het ontwerpen van een volledige codificatie van het
algemeen deel van het administratief recht.(183)De voorbereidingscommissie
besloot twee ontwerpen te maken. Het eerste, de Verwaltungsrechtsordnung
omvatte alle grondslagen van het publiekrecht, waaraan alle reeds bestaande
wetgeving op het gebied van het bijzonder deel zich zou moeten aanpassen.
Het omvatte algemene bepalingen over: het recht, publiekrechtelijke
rechtsbetrekkingen, wilsverklaringen, Verwaltungsakte, termijnen, verjaring,
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borgstellingen, openbare lichamen, bestuursorganen en stichtingen, zaken van
de openbare dienst en publiekrechtelijk verbintenissenrecht. Het tweede
ontwerp bevatte het administratief procesrecht en het Verwaltungsverfahren.
Waarom de Wurttembergse regering die opdracht heeft gegeven is uit het
onderzoek niet gebleken. Zowel in Nederland als in Duitsland is de literatuur
over dit onderwerp zeer schaars. De wetgeving die in de jaren tussen de
Wereldoorlogen in Pruisen (Preussisches Polizeiverwaltungsgesetz van 1931),
Oostenrijk (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz van 1925) en Thuringen
(Landesverwaltungsordnung van 1926) ter hand zijn genomen, lijken vooral
codificatie van jurisprudentie tot doel te hebben. De redenen waarom men
hiermee begon, zijn niet steeds duidelijk.(184)
Het zeer ambitieuze Worttembergse project heeft de eindstreep nooit gehaald.
Donner heeft over dit ontwerp opgemerkt dat het ook zonder het nationaal-
socialistisch bewind dat in 1933 (twee jaar na publicatie van het ontwerp) aan
de macht kwam, in de vorm waarin het daar lag nooit tot wet zou zijn gewor-
den.(185)Dat kan ook geen verwondering wekken. De enorme omvang en
reikwijdte van het ontwerpen maken dat duidelijk. Men poogde zelfs termen als
wet, verordening, gewoonterecht, subjectief recht etc. te omschrijven. Dit is
meer dan een wetgever -welke dan ook- vermag.
Toch heeft het ontwerp grote waarde. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De
toelichtingen op de artikelen vormen gezamelijk een volledige weergave van
de stand van de wetenschap van het administratief recht in Duitsland van voor
de oorlog. Het is een niet geringe prestatie die in en buiten Duitsland is
opgemerkt en daardoor haast vanzelfsprekend voor Van der Pot en zijn
navolgers een bron van inspiratie vormden.
Wat betekende het ontwerp voor het Verwaltungsakt-begrip? Verwaltungsakte
vormen de inhoud van het Erstes Buch (Allgemeiner Teil), Vierter Abschnitt. In
art. 61 worden Verwaltungsakte omschreven als "von einer Verwaltungsbehilrde
in Ausubung der Offentlichen Gewalt zur Ordnung bestimmter Verhaltnisse im
Einzelfall erlassenen Verfugungen und Entscheidungen" (uitgezonderd die binnen
een besondere Gewaltverhaltnis).(186)Hierna volgen bepaling over bekendmaking
en inhoud. Art. 64, dat als opschrift Gesetzmassigkeit heeft, bepaalt dat
Verwaltungsakte die tot een handelen, dulden of verbieden inhouden, slechts op
wettelijke grondslag toelaatbaar zijn.
Het valt nu op dat deze omschrijving niet identiek is met die van Van der Pot
in Nederlandsch Bestuursrecht. Aangetoond is dat hij art. 61 wel kende. Het
woord beschikking zag hij als goed equivalent van Verfugung. Maar heeft hij
dat woord nu ontleend aan Fleiner of aan de Verwaltungsrechtsordnung? In
het laatste geval zag hij het woord Verwaltungsakt misschien als equivalent
van bestuurshandeling. Maar uit de manier waarop hij het woord beschikkinggebruikt valt, hier is geen twijfel mogelijk, af te leiden dat hij de Verwal-
tungsakt poogde te omschrijven. De juiste toedracht zal wel nooit duidelijk
worden. Wel heeft Van der Pot in de recensie van Donners dissertatie vermeld
dat zijn bijdrage in grote haast vervaardigd is.(18DMisschien een aanwijzing.
De toelichting op het ontwerp verwijst voor het Verwaltungsakt-begrip recht-
streeks naar Otto Mayer.(188)Zijn naamgeving wordt als "Oberbegriff' gebruikt.
Hier en daar wijkt het af van de inhoud die Mayer er aan geeft. Zo vallen
beslissingen van administratieve rechters erbuiten. Onder 6ffentlicher Gewalt is
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naast Eingriffsverwaltung ook Fursorge begrepen, uitdrukking van een nieuwe
tijd. Eveneens zij n uitgesloten: overeenkomsten, privaatrechtelijke
rechtshandelingen, wettelijke voorschriften, besondere Gewaltverhaltnisse,

politiemaatregelen, Hoheitsakte en feitelijke handelingen.
Niet duidelijk is of beschikkingen ter zake van een zaak hieronder vallen. De
bepalingen over Verwaltungsakte worden gevolgd door bepalingen over
Nebenbestimmungen, nietigheden en intrekking en wijziging.

Overigens verscheen in 1936 een Erganzungsband zur Entwurf einer
Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg. Op aandrang van de nationaal-
socialistische regering werd het ontwerp aanzienlijk ingekrompen. De omschrij-
ving van het Verwaltungsakt-begrip verhuisde naar de 3. Abschnitt, naar Art.
21. De definitie bleef ongewijzigd, niettegenstaande de aanvankelijke plannen
de term Verwaltungsakt te vervangen door een andere. Het woord
Verwaltungsakt beschouwde men -zijnde de vertaling van een Franse term- als
Fremdsprache, en dus politiek moeilijk verdedigbaar. Een bruikbaar alternatief
vond men echter niet, zodat alles bij het oude bleef.(189)Wel werd aan de
definitie een uitzondering toegevoegd. Naast de al bestaande uitzondering ten
aanzien van besondere Gewaltverhaltnisse, werden besluiten betreffende de
"Begribidung und Aufhebung eines Beamtenverhiiltnisses" buiten de
werkingssfeer van het ontwerp gebracht.

Latere ontwikkelingen.

Ook al is het ontwerp nooit wet geworden, toch werd daarmee Otto Mayers
gedachte over de Verwaltungsakt als rechtsstatelijk begrip in een wetsvoorstel
neergelegd. Het zou nog zijn vervolg hebben. Art. 61 Verwaltungsrechtsordnung
is een voorloper van par. 25 Abs. 1 Militarregierungsverordnung Nr. 165, een
verordening uit 1946 voor de Britse bezettingszone die de eerste naoorlogse
regeling van de administratieve rechtspraak bevatte.
Het Verwaltungsakt-begrip begon na de opname in par. 25 Abs. 1
Militarregierungsverordnung Nr. 165 zijn definitieve zegetocht in het Duitse
bestuursrecht. De verordening stelde beroep open tegen "jede Verfugung,
Anordnung, Entscheidung, oder sonstige Massnahme (...) zur Regelung eines
Einzelfalls auf dem Gebiet des Offentlichen Rechts". Het gebruik van het
Verwaltungsakt-begrip als aanknopingspunt voor rechtsbescherming leidde ertoe
dat het Verwaltungsakt-begrip een onwrikbare plaats in het Duitse
bestuursrecht kreeg. Andere wetgevers volgden spoedig. Die onwrikbare plaats
van het begrip in het recht vond zijn erkenning in een standaarduitspraak van
het Bundesverwaltungsgericht.(190) In casu ging het er om of een
Bebauungsplan naar Worttembergs recht, alsmede de besluiten genomen in het
Planfeststellungsverfahren en het goedkeuringsbesluit Verwaltungsakte waren in
de zin Par. 22 Verwaltungsgerichtsgesetz (een niet met Par. 25 MRVO Nr. 165
vergelijkbare bepaling). Het BVerwG vond dat niet. Het bleek dat Par. 22 VGG
geen omschrijving van het begrip Verwaltungsakt kende. Het BVerwG omschreef
dit begrip vervolgens "in der allgemein Obliche Bedeutung", volgens Par. 25
MRVO Nr. 165. Het BVerwG vervolgt dan:
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"Der erkennende Senat ist daher der Ansicht, dass die letzte Entscheidung der
Frage nach der Rechtsnatur des Bebauungsplanes nur dadurch gewonnen werden
kann, dass man auf den Sinn und Zweck des Begriffes des Verwaltungsaktes
zurOckgeht und untersucht, ob der mit der Verwendung dieses Begriffs durch
den Gesetzgeber gemeinte Sachverhalt tatsachlich gegeben und dieser Zweck
sachgerecht erreicht wird. Der Begriff des Verwaltungsaktes ist eine Zweck-
scht;pfung der Verwaltungsrechtswissenschaft".
Het Hof haalt daarbij zonder meer de visies van Otto Mayer en Forsthoff
over de functie van de Verwaltungsakt aan, en vervolgt dan: "Fik die
Zweckbestimmung des Begriffs des Verwaltungsaktes im Rahmen der
Verwaltungsgerichtsbarkeit ist das Rechtsschutzbedurfnis wesentlich."
Het plan en de bijbehorende besluiten werden door het Hof als rechtsnorm en
niet als beschikking aangemerkt. Het BVerwG voegde daar nog eens aan toe
dat de Anfechtungsklage (een procedure gericht op de opheffing van een
bestaande Verwaltungsakt) hier bij aansloot. Deze Klageart was uitsluitend op
het rechtsbeschermingsbelang van de burger gericht, aldus het BVerwG. De
belangen van de administratie waren hier niet in de eerste plaats aan de orde.
Door deze rechtspraak kreeg het Verwaltungsaktbegrip een groot praktisch
belang: Verwaltungsakt en rechtsbescherming werden onafhankelijke grootheden.
Het werd in Konijnenbelts terminologie een "strategisch" begrip. Het BVerwG
miskende in zijn uitspraak echter wel een aantal belangrijke aspecten van het
Verwaltungsaktbegrip. Daarbij bleef met name de "Klarstellungsfunktion"
(beslis-moment in de verhouding burger-bestuursorgaan) buiten beschouwing. De
rechtspraak van het BVerwG is dan ook bekritiseerd en kan inmiddels als
achterhaald worden beschouwd. (191) (De eerste doorbraak kwam eigenlijk al in
1960 toen de Feststellungsklage - in de VwGO werd erkend.)
De tekst van par. 25 Abs. 1 MRVO Nr. 165 stond op zijn beurt weer model
voor de tekst van par. 35 S.1 VwVfG. (192) (De tekst die aan het begin van
deze paragraaf is aangehaald.)
Samen met par. 40 VwGO (de basis van het administratief procesrecht) en par.
6 VwVG (de bestuursdwangbevoegdheid ten aanzien van Verwaltungsakte),
vormt de bepaling over de Verwaltungsakt een soort ijzeren driehoek in het
Duitse bestuursrecht. De samenhang tussen Verwaltungsverfahren,

Verwaltungszwang en Verwaltungsprozessrecht wordt door de verbindende func-
tie van het Verwaltungsaktbegrip pas volledig duidelijk. Op deze rol van het
Verwaltungsaktbegrip wordt in paragraaf 2.4 nader ingegaan.

56



23 Het begrip acte administratif in het Franse administratieve recht

Het Franse administratieve recht is anders geaard dan het Nederlandse of het
Duitse recht. In Nederland en Duitsland is de wetgeving op bestuursrechtelijk
terrein de voornaamste rechtsbron. In Frankrijk is dat de jurisprudentie van de
administratieve rechter. Deze geheel eigen rechtspraak maakt het

administratieve recht in Frankrijk autonoom, enigszins losstaand van de andere
delen van het recht.
De hoekstenen van deze jurisprudentie, en tegelijk haar beginpunt vormt het
arrest-Blanco(193) waar het Tribunal des Conflits (niet de Conseil d'Etat!)
overwoog dat de aansprakelijkheid van de overheid voor de door haar begane
onrechtmatige daden niet gegrondvest was in de Code civil maar dat deze "a
ses rtgles spdciales". De hierop gebaseerde rechtspraak werd ook op gebieden
buiten het aansprakelijkheidsrecht toegepast en werd later in de 19de en 20ste

eeuw uitgebouwd tot een eigen stelsel.
De wetenschapsbeoefening heeft haar ontwikkeling te danken aan de ontwikke-
ling van de jurisprudentie.
Illustratief hiervoor is het feit dat het eerste administratiefrechtelijke
handboek van de periode na 1872 de Conseil d'Etat en de diverse be-
roepsgangen zeer uitgebreid behandelt. De auteur, E.Laferritre, was vice-
precident van de Conseil d'Etat.(194)
De wetenschapsbeoefening heeft in Frankrijk ook een afwijkende werkwijze.
T. Koopmans wijst erop dat systematisering of theorievorming in Nederland of
Duitsland vaak gebaseerd is op inhoudelijke criteria: men probeert aard en
inhoud van een bestuurshandeling te duiden. In Frankrijk werkt men daar-
entegen op een meer andere wijze. Bestuurshandeling is elke handeling van een
bestuursorgaan, zo is het uitgangspunt.(195)Een duidelijke definitie of begrip-
somschrijving treft men nergens in de administratiefrechtelijke literatuur aan.
Het is deze achtergrond waartegen het begrip acte administratif moet worden
beschouwd.

Befrrinsomschriiving.

Wat zegt de administratiefrechtelijke literatuur over het begrip acte admini-
stratif?
A. de Laubadere legt in zijn handboek een verband tussen het begrip acte
administratif en begrip fonction administrative.(196)Deze laatste term verwijst
naar het klassieke onderscheid in de drie staatsfuncties dat De Laubadtre
hanteert. Naast de fonction administrative staan de function 16gislative en de
fonction juridictionnelle. Elk van deze drie functies komt tot leven door middel
van handelingen, actes. Zodoende verwijst het begrip acte administratif dus
naar de functie van de besturen en omvat het in beginsel dan ook elke
bestuurshandeling, ongeacht de aard ervan.
De Laubaddre maakt hierop echter een aantal uitzonderingen, respectievelijk
nadere onderscheidingen. Ten eerste rekent hij de administratiefrechtelijke
contracten niet tot de acte administratifs. Hij wil het begrip acte administratif
uitsluitend reserveren voor "acte sunilateraux", eenzijdige rechtshandelingen.
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Het belangrijkste type rechtshandeling binnen deze categorie is de zogenaamde
"dicision extcutoire". Dit zijn alle actes administratifs unitateraux waarvan de
naleving door middel van bestuursdwang kan worden afgedwongen (ex6cution
forcee). Die mogelijkheid geldt echter voor de meeste besluiten. Bedacht moet
worden dat hieronder zowel individueel-concrete (beschikkende) als algemeen-
abstracte (regelgevende) besluiten kunnen worden begrepen.(197)
De "fonction administrative" wordt uitgeoefend door bestuursorganen.

Logischerwijs kunnen in de visie van De Laubaddre alleen bestuursorganen
"actes administratifs" uitvaardigen. Belangrijk is dus te weten welke organen
bestuursorganen zijn. Dat zijn in ieder geval niet het parlement en de
rechterlijke macht. De president, de eerste minister, de ministers, staats-
secretarissen, prefecten, burgemeesters; de regionale, departementale en
gemeenteraden en de 6tablissements publics zijn in elk geval wel bestuurs-
organen. Onzekerheid kan bestaan ten aanzien van privaatrechtelijke rechts-
personen aan welke bestuursbevoegdheden zijn overgedragen. Ten tweede geeft
De Laubadtre aan dat het mogelijk is een onderscheid te maken in actes
administratifs die wel een regelgevend karakter en actes administratifs die geen
regelgevend karakter kennen. Hij merkt echter op dat dit geen wezenlijk
onderscheid is.(198)De jurisprudentie verbindt inderdaad wet enige rechtsgevol-
gen aan dit onderscheid, maar "actes individuels" en "actes rdglementaires"
lijken in de visie van De Laubadbre meer overeenkomsten dan verschillen te
hebben.

Tot slot geeft De Laubadtre aan dat het acte administratif-begrip gebruikt kan
worden om aan te geven dat de handeling die als acte administratif wordt
bestempeld, daarmee behoort tot het terrein van het administratief recht. Dat
houdt in dat slechts de administratieve rechter bevoegd is een geschil dat zich
naar aanleiding van een acte administratif kan voordoen te beslechten.(199)De
drie door De Laubaddre genoemde aandachtspunten lijken zowel weinig
analytisch als weinig systematisch: de lezer komt hooguit te weten wat een
acte administratif niet is, maar niet wat een acte administratief wel is.
M. Waline gaat principieel uit van de eenzijdigheid als voornaamste indelings-
grond. Eenzijdigheid is karakteristiek voor het administratieve recht, in het
privaatrecht ligt veel minder het accent op het gebruik van eenzijdige
rechtshandelingen. Ook het administratieve recht kent het contract als bron
van rechten en verplichtingen, maar het privaatrecht mist de eenzijdige
rechtshandeling die een wederpartij bindt op de wijze die goed met een
beschikking te vergelijken is.(200)
De eenzijdige bestuurshandeling, acte administratif unilattral, heeft vier
hoofdkenmerken(201):

1.Het rechtskarakter: het zijn rechtshandelingen, handelingen met beoogd
rechtsgevolg, dit in tegenstelling tot de feitelijke handelingen.

2.Het formele kenmerk: het zijn handelingen afkomstig van een bestuursor-
gaan of privaatrechteljke rechtspersoon uitgerust met bestuursbevoegdheden.

3.Het materiele kenmerk: er moet sprake zijn van een administratief doel, ter
onderscheiding van een handeling in het wetgevingsproces of met betrekking
tot de rechtspraak.

4.Het uitvoerend karakter: er moet sprake zijn van handelingen ter uitvoe-
ring van een wettelijk voorschrift of handelingen verricht in de uitoefening
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van een bevoegdheid tot regelgeving (die krachtens de constitutie deels aan de
regering toekomt).
J. Rivero maakt een soortgelijke indeling. Rechtshandeling en feitelijke
handeling, eenzijdige en meerzijdige handeling zijn ook bij hem onderscheiden
grootheden. De ddcision extcutoire heeft dan een organisatorische kant
(afkomstig van een bestuursorgaan) een materiele kant (dienend tot vervulling
van de "service public", publieke taakvervulling). (202) Verdere onderscheiding
is mogelijk naar gelang van regelgevend of individueel karakter. Ook bij deze
auteurs lopen de onderscheidingen door elkaar. Geen enkele onderscheiding
lijkt wezenlijk of fundamenteel in een of ander theoretisch opzicht.
Dit is voor de Franse administratiefrechtelijke theorie minder belangrijk. Men
werkt er liever met pragmatische onderscheidingen die aansluiten bij
jurisprudentie dan met dogmatische onderscheidingen. Daarom volgen enige
belangrijke punten die uit de jurisprudentie kunnen worden afgeleid.

1.De dEcision extcutoire: regelgevend of niet, er zijn een aantal vastliggende
punten. Inwerkingtreding ten opzichte van de burger door publikatie of
toezending; vorm- en procedurevoorschriften; werkingsomvang; afdwingen van
naleving middels strafsancties en administratieve sancties; intrekking, wijziging
en vernietiging zijn alle aspecten met rechtsgevolgen die door de jurisprudentie
nauwkeurig zijn uitgewerkt.(203)

2Acte r6glementaire of acte individuel: in dogmatisch opzicht misschien geen
wezenlijk onderscheid, in praktisch opzicht is dit onderscheid niet zonder
belang: de administratieve en conflictenrechtspraak maken dit onderscheid om
de competentie van burgerlijke en strafrechter mede mee af te bakenen.(204)

3.Recours pour exc6s de pouvoir: elke belanghebbende kan tegen een hem
nadeel berokkende (eenzijdige) acte administratif een vernietigingsberoep
instellen bij de administratieve rechter.(205)
Uit bovenstaande punten blijkt dat de jurisprudentie het acte administratif-
begrip op praktische punten uitwerkt. Ondanks het gebrek aan duidelijkheid in
de literatuur over de precieze betekenis en aard van dit begrip, vervult het in
de praktijk een zeer wezenlijke functie, vooral als de samenhang van acte
administratif en recours pour excas de pouvoir wordt beschouwd.

Geschiedenis

Het acte administratif-begrip, of, beter gezegd de term "acte administratif' is
al betrekkelijk oud. Bij de geschiedenis van het Verwaltungsakt-begrip is al
een klein voorschot genomen op de geschiedenis van de term acte
administratif.
De oorsprong van de term ligt hoogstwaarschijnlijk in het gedachtengoed van
de Franse revolutie. Toen na de omwenteling van 1789 een nieuwe orde moest
worden opgebouwd, ging men uit van de s6paration des pouvoirs.
Het doel hiervan was te voorkomen dat de rechterlijke macht zich teveel op
het voor de administratie gereserveerde terrein zou begeven. V66r de Franse
revolutie had men slechte ervaringen opgedaan met de rechterlijke macht.(206)
(207)Het stelsel van stparation des pouvoirs, het naast elkaar stellen van
rechter en administratie (met uiteindelijk binnen de administratie onder te
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brengen rechtspraak inzake administratiefrechtelijke geschillen) was niet geheel
nieuw. Het bouwde voort op reeds lang onder het Ancien Regime bestaande
structuren. Het edict van Saint-Germain-en-Laye van 1641 bedoelde reeds
bepaalde zaken aan de competentie van de parlementen (rechtbanken) te
onttrekken.(208)
In 1789 werd een strengere scheiding aangebracht. De rechterlijke macht
diende zich van elke bemoeienis met elk overheidsoptreden te onthouden. Deze
gedachte vond uitdrukking in de Loi des 16 et 24 aout 1790, sur l'organisation
judiciaire. Artikel 13 van deze wet luidde:
"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours stpartes des
fonctions administratives. Les juges ne pourront, A peine de forfaiture,
troubler, de quelque manitre que ce soit, les optrations des corps
administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs
fonctions."
Een dergelijk verbod gold ook ten aanzien van de taken van lagere pu-
bliekrechtelijke lichamen. (Art. 7, Ddcret du 22 dtcembre 1789 rtlatif A la
constitution des assemblets primaires et des assemb16es administatives.)
Deze bepalingen hebben een zeer vergaande strekking. Ongetwijfeld is het de
bedoeling van de revolutionaire regimes van na 1789 geweest deze bepalingen
zo absoluut mogelijk te interpreteren. Ook grondwettelijk werd een en ander
vastgelegd. Art. 3 Ch. geen citaat van de Constitution de 3 septembre 1791
luidt: "Les tribunaux ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives".
In dit verband komt de term acte administratif voor het eerst in het ge-
zichtsveld bij het dacret du 16 fructidor An III, luidende: "DEfenses it6ratives
sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d'administration de quelque
esptce qu'ils soient, aux peines de droit".
Daarmee was de term acte d'administration (gelijk te stellen met acte ad-
ministratif) geboren in een bepaling die de voorgaande overigens alleen beves-
tigde. Het was echter niet zo dat door uitsluiting van de gewone rechter de
burger geheel rechteloos was tegenover het bestuur. Klachten over het bestuur
"seront port6s devant le roi, chef de l'administration generale" (Loi des 7-14
octobre 1790) en konden op basis van incomp6tence worden afgedaan.
Het gebruik van het acte administratif-begrip als aanknopingspunt voor ad-
ministratief beroep vond navolging door Napoleon toen een aantal jaren later
de Franse rechtspolitiek in een wat rustiger vaarwater was gekomen.
Art. 52 van de Constitution van 22 frimaire, An VII (13.12.1799) voorzag in de
oprichting van de Conseil d'Etat, die mede belast werd met advisering en
"rtsoudre les difficultts qui s'61Bvent en matitre administrative". Dit werd
nader uitgewerkt in het arrtte van 5 niv6se, An VII, waar het luidde dat
daarmee werden bedoeld: "affaires contentieuses dont la dEcision 6tait
prtddemment remise aux ministres". Het is het begin van het recours pour
exces de pouvoir-beroep dat altijd nauw verbonden is geweest met het acte
administratif-begrip.
Merlin de Douai, al genoemd door Otto Mayer (zie boven), geeft aan dat het
acte administratif-begrip -door zijn plaats in de wetgeving- de demarcatielijn
tussen rechter en administratie gaat vormen.(209)Want welke handelingen vielen
onder dit acte-administratif-begrip?
Laferritre releveert een besluit van het Directoire van 2 germinal An V die
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de nadere invulling van de hiervoor genoemde wetten van 1790 en An III
regelde.(210)
Actes d'administration waren alle handelingen uitgevoerd in opdracht van de
regering, door de door haar aangestelde ambtenaren, onder haar onmiddellijk
toezicht verricht en bekostigd uit de publieke kas. Op den duur kon deze
interpretatie niet volgehouden worden, aldus Laferritre. Men zocht nu ook naar
een meer materieel bepaald criterium.
Tijdens de restauratie, toen op vele fronten de klok weer werd teruggezet,
kwam men tot een zekere afgrenzing. Actes administratifs moesten ook een
administratief doel hebben(211), zodat handelingen zoals aankoop van kantoor-
behoeften, maar ook zekere handelingen met betrekking tot het publiek domein
buiten de competentie van het administratieve beroep (er bestond nog geen
administratieve rechtspraak) vielen.
Men onderscheidde enerzijds actes de gestion, handelingen verricht tot beheer
van het publiek vermogen. Deze handelingen behoorden tot het terrein van de
gewone rechter. Anderzijds onderscheidde men de actes d'autoritd (ook wel
actes de puissance publique of actes de commandement genoemd), handelingen
ter uitvoering van de wet in het algemeen belang verricht. Geschillen
hieromtrent behoren tot de competentie van de administratieve

beroepsorganen.(212)
Maar niet alle actes d'autorit6 behoorden tot de competentie van de
administratieve beroepsorganen. Een uitzondering werd gemaakt voor zoge-
naamde 'actes de pure administration", vrije beschikkingen, beschikkingen
waarbij discretionaire bevoegdheden een rot speelden, waren niet appellabel.
Hierover zal in het vierde hoofdstuk nader worden gesproken.
Intussen is de indeling in actes d'autorit6 en actes de gestion niet zonder
kritiek gebleven. Eigenlijk was het een kunstmatig aangebrachte scheiding die
ook aan het vroeg -19de- eeuwse bestuur en bestuursrecht geen "recht" deed
en in feite een miskenning vormde van de stparation des pouvoirs omdat deze
nooit had voorzien in enige scheiding in diverse typen bestuurshandelingen, zo
luidt de kritiek.(213)
De onderscheiding houdt het toch lang vol. Pas in 1873 valt het doek. Het
arrest-Blanco legt de scheidingslijn in de vorm van het "service public"-
criterium.
Inmiddels heeft het recours pour excts de pouvoir-beroep zich in de 19de
eeuw tot een volwaardige vorm van administratieve rechtspraak ontwikkeld.
Deze ontwikkeling werd bekroond doordat in 1872 de Conseil d'Etat zelf de
bevoegdheid verkreeg uitspraak in geschillen te doen. De al bestaande wet-
gevingstraditie werd voortgezet in art. 9 van de Loi du 24 mai 1872, portant
rtorganisation du Conseil d'Etat: "Le Conseil d'Etat statue souverainement (...)
sur les demandes (...) form6es contre les actes des diverses autorit6s
administatives".
Hieruit valt af te leiden dat een acte administratif (om althans appellabel te
zijn) afkomstig moet zijn van een autoritd administrative en, in combinatie met
het arrest-Blanco, moet dienen ter uitvoering van "service public".
De periode liggende tussen i 1872/1873 en het begin van de jaren veertig,
min of meer samenvallend met die van de Derde Republiek, wordt wel
aangeduid al die van het "classicisme administratif'.(214)
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Het is noodzakelijk kort op een schoolstrijd in te gaan die zich tijdens deze
periode heeft afgespeeld. In de jaren '20 stonden in Frankrijk twee administra-
tiefrechtelijke scholen tegenover elkaar.(215)Voor dit onderzoek zijn de achter-
gronden van die schoolstrijd niet van onmiddellijk belang, maar het is zinvol
kort de achtergrond te belichten waartegen een auteur als Gaston Jaze, naar
wie Van der Pot immers in zijn opstel verwees moet worden beschouwd.
Bovendien is het relevant de ontwikkeling van het denken over het verschijnsel
acte administratif in Frankrijk in de jaren dat in Nederland het denken over
het beschikkingsbegrip tot stand kwam weer te geven, ook al is er van een
auteur als Hauriou geen aanwijsbare invloed uitgegaan.
Maurice Hauriou, leider van de Ecole de Toulouse (de universiteit waaraan hij
doceerde) gebruikt als basis van zijn theorie een sociologisch (of organisato-
risch) begrip, de "institution administrative". Het administratiefrechtelijk regime
(regime met gecentraliseerde functies en gescheiden bevoegdheden, berust
uiteindelijk op macht (pouvoir administratif of puissance publique). Omdat deze
macht niet onbegrensd is, is die macht georganiseerd en wel zodanig dat die
organisatie (institution) op zijn beurt werkt ten dienste van een idee. Die idee
is service public, dus: georganiseerde machtsuitoefening ("autolimitation de
l'Etat") ten dienste van het algemeen belang.(216)De bedoelde "institutions"
("administrations publiques" etc.) oefenen door middel van puissance publique
zekere rechten uit(217) in een zekere speelruinlte tussen belanghebbenden, de
wet en de administratieve rechter. De vorm waarin zich dit uit is de decision
exdcutoire, al dan niet gevolgd door exdcution pr6able d'office (parate ex-
ecutie).(218)
De ddcision extcutoire is "toute dtclaration de volontt en vue de produire un
effect de droit vis-A-vis des administres emise par une autoritd administrative
(...) dans une forme extcutoire (...)". Die dEcision extcutoire heeft formele
elementen (afkomstig van een autorit6 administrative, uitvoerbaarheid met
behulp van parate executie) en materiele elementen (eenzijdige wilsverklaring,
administratief doel en rechtsgevolg). Maar dit zijn niet de enige aspecten van
de d6cision extcutoire. Hauriou legt ook direct een verbinding naar de
rechtsbescherming. De dEcision extcutoire die de burger benadeelt ("faisant
grief') is tegelijk aanknopingspunt voor de beroepsgang, "het liaison du
contentieux".(219)
Een geheel andere methode is die van de 6cole de Bordeaux of de 6cole du
service public. Deze school, waarvan Lton Duguit de meest vooraanstaande
persoon en Gaston Jdze de invloedrijkste navolger was, hield er een positi-
vistisch wetenschapsbeeld op na, dat sterk aan dat van Kelsen doet denken.
Voor Duguit en Jtze zijn sociologische ficties als de institution administrative
van hun grote tegenstrever Hauriou uit den boze. Een historisch besef zoals
Hauriou dit heeft zal men bij hen evenmin aantreffen. Recht bestaat volgens
Jtze slechts naar het moment, de rechtsverhoudingen worden slechts beinvloed
door de geldende economische, politieke en sociale omstandigheden.(220)
De Grundnorm (een v66ronderstelde norm waarop een hele theorie is ge-
grondvest) van Duguit en Jeze is de service public. Service public wordt door
Duguit opgevat als doel van de staat (de machtsfactor blijft hier op de
achtergrond, in tegenstelling tot Hauriou).(221)Hierop wordt het rechtssysteem
gebouwd. Publiekrecht is het ensemble des regles relatifs aux services publics.
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Auteurs als Duguit en J8ze hechten veel belang aan competentienormen en
uitwerkingen daarvan binnen het recht, het gaat in het publiekrecht
dientengevolge in belangrijke mate om regels betreffende de capacit6 van
individuen en van agents publics, "il ne faut que cela".(222)
Hoe moet de acte administratif hier geplaatst worden? Het antwoord is een-
voudig. Aangezien een norm in de eerste plaats beschouwd wordt als compe-
tentienorm en elke handeling rechtmatig moet zijn, is iedere handeling (acte
juridique) het uitoefenen van een bevoegdheid.(223)Met die bevoegdheid kunnen
feitelijke of rechtshandelingen verricht worden. Die rechtshandelingen scheppen
een rechtstoestand (situation juridique) in algemene of in bijzondere zin en
vormt op zichzelf (regel of beschikking) ook weer een competentienorm. De
bijzondere rechtshandelingen (acte crtateur d'une situation de droit

individuelle) kan eenzijdig of meerzijdig zijn. Jaze vergelijkt dit met de actes
d'autorit6    en de actes de gestion (meestal contracten).(224)Hieraan koppelt   J8ze
een nogal rigide systeem van nulliteiten die hij in negen verschillende
categorieen onderbrengt. (225)Hierop zal verder niet worden ingegaan.
Wat kan er samenvattend over het acte administratif-begrip gezegd worden?
Duidelijk is in elk geval dat dit begrip een wat andere functie heeft dan het
begrip beschikking in Nederland of het begrip Verwaltungsakt in Duitsland.
Men voelt in Frankrijk veel minder de behoefte dergelijke begrippen diepgaand
te omschrijven. Dit kan geillustreerd worden met het werk van Hauriou en
Jdze. Hauriou wil het acte administratif begrip nader bepalen met zijn eigen
opvattingen over de functie van de decision exacutoire. Jaze zoekt het in een
meer algemene benadering van het verschijnsel rechtshandelingen (acte
juridique). Hoewel de invloed van beide geleerden in de hand- en leerboeken
over het bestuursrecht tot op de dag van vandaag voelbaar is(226), is hun
invloed op de jurisprudentie - en dat is en blijft de eerste rechtsbron- moeilijk
aanwijsbaar. De invloed van theoretische begripsvorming op de jurisprudentie
lijkt zeer beperkt. Wellicht is dit toe te schrijven aan het feit dat arresten
van de Conseil d'Bat, het Tribunal des Conflits en het Cour de cassation
nauwelijks gemotiveerd plegen te worden.
De invloed van het Franse recht op de vorming van het beschikkingsbegrip is
niettemin aanzienlijk. Hetzij direct, hetzij indirect (via Duitse auteurs) is de
invloed van Franse gedachten aanwezig, met name waar het gaat om de
rechtsstatelijke context van het beschikkingsbegrip. Idetien als de

machtenscheiding en de heerschappij van de wet, waarnaar het beschikkings-
begrip verwijst, zijn voor Nederland belangrijker geweest dan de theorie-
vorming door Franse auteurs.
Opvallend is overigens dat de in beginsel onbeperkte beroepsmogelijkheid in de
vorm van het recours pour excts de pouvoir en andere beroepsgangen en het
achterwege blijven van al te beperkende interpretaties van het begrip acte
administratif door rechtspraak en literatuur, het Franse bestuursrecht behoed
hebben voor situaties als die waarin het Nederlandse en het Duitse
bestuursrecht zich thans bevinden(227)(228). In Frankrijk ervaart men het
bestaan van het begrip acte administratif niet als een belemmering voor de
ontwikkeling van theorievorming, jurisprudentie of wetgeving. Op dit punt zal
in de volgende paragraaf nog worden teruggekomen.
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2.4 Het besrhikkingsbegrip, samenvatting. conclusies en vooruitzichten

Samenvatting en conclusies

Het is nu tijd geworden de vraag die in het begin van dit hoofdstuk is gesteld
te gaan beantwoorden. Die vraag luidde: Welke invloed hebben de rechtsstelsels
van de ons omringende landen gehad op onze administratiefrechtelijke
dogmatiek, in het bijzonder op het beschikkingsbegrip?
De schrijver die het beschikkingsbegrip voor het eerst als theoretisch begrip in
een rechtsstatelijke context op een (later) algemeen aanvaarde wijze omschreef
was C.W. van der Pot. De term beschikking werd echter al voor Van der Pots
tijd gebruikt op een wijze die met zijn inzichten overeenstemde of daarmee
enige gelijkenis vertoonde, zo heeft Van Vollenhoven aangetoond.
Bepaalde voorlopers van het beschikkingsbegrip zijn aan te treffen in rapporten
van commissies en in wetsvoorstellen op het terrein van de administratieve
rechtspraak. De Commissie- Kappeyne van Coppello gebruikte de term
beschikking als aanknopingspunt voor bezwaar en beroep. Minister van Jusitie
mr. JA. Loeff en diens raadadviseur mr. J.Ph. Suyling werkten deze inzichten
nader uit in de term besluit in het wetsontwerp dat onder verantwoordelijkheid
van eerstgenoemde was ingediend.
De opneming van het beschikkingsbegrip in de dogmatiek, eerst aarzelend, later
sneller, werd voltooid door het rapport van de Commissie-de Monchy die het in
de literatuur uitgewerkte begrip ten grondslag legde aan het door haar
opgestelde wetsontwerp beroep administratieve beschikkingen. Dit
beschikkingsbegrip lag op zijn beurt ten grondslag aan art. 2 Wet admi-
nistratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Het vormt daarmee thans de
competentie-atbakening van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.
Van der Pot en andere schrijvers hebben hun inzichten voor een groot deel
mede ontleend aan buitenlandse literatuur. De directe beinvloeding, tot uitdruk-
king komend in literatuurverwijzingen en congruentie van rechtsconstructies,lijkt vooral van Duitse oorsprong te zijn.
Van der Pot gebruikte de term beschikking als vertaling van de Duitse term
Verfugung. Het is onduidelijk of hij deze term ontleende aan de schrijver F.
Fleiner of aan een andere bron. Van groot belang is in ieder geval art. 61
ontwerp-Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg. Het laatste werkstuk heeft
in ieder geval meer schrijvers gelnspireerd, soms positief soms negatief
(Donner, Van Poelje). Bij de nadere uitwerking van enkele met het beschik-
kingsbegrip verbonden aspecten is Van der Pot beinvloed door W. Jellinek en
G. Jaze.

Het lijdt geen twijfel dat voor het werk van Fleiner, Jellinek en de Commissie
die de Verwaltungsrechtsordnung fOr WOrttemberg voorbereidde, het Verwal-
tungsakt-begrip van Otto Mayer richtinggevend was.
Otto Mayer, grondlegger van de moderne Duitse bestuursrechtswetenschap,
formuleerde het Verwaltungsakt-begrip aan het eind van de vorige eeuw, als
rechtsstatelijk gefundeerde constructie om er de werkelijkheid van de een-
zijdige bestuurshandeling mee aan te duiden. Als zodanig mag Otto Mayer
worden aangeduid als grondlegger van het beschikkingsbegrip. Maar v66r zijntijd bestonden er ook al diverse categorieen bestuurshandelingen, zoals de
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Polizeiverfugung die als voorbeeld voor het Verwaltungsakt-begrip fungeerde.
Dit begrip kent een veel langere voorgeschiedenis. Otto Mayer (en anderen
v66r hem), ontleende de term Verwaltungsakt aan het Franse begrip acte admi-
nistratif. De receptie van het Frans bestuursrecht in Duitsland gaat al terug
tot ongeveer 1813.
Hoewel het canonieke recht de actus administrativus kent, een met de
beschikking goed vergelijkbare figuur, is de invloed van het canonieke recht
moeilijk aanwijsbaar. Hoe dit ook zij, Otto Mayer is degene die met zijn
precisering van het beschikkingsbegrip aan de wieg stond van een langdurige
Duitse traditie die via Jellinek, Kormann, Fleiner en de Verwaltungsrechts-
ordnung fur Wurttemberg in Par. 35 S.1 VwVfG doorklinkt.
Het begrip acte administratif verscheen onmiddellijk na de Franse Revolutie ten
tonele in wetgeving van f 1794 die het gedachtengang van die revolutionairen
vast wilde leggen. De term werd -noodzakelijkerwijs- een van de "waterdichte
schotten"(229) waarmee de competentie van de gewone rechter werd
afgezonderd van de competentie van de administratie en de administratieve
rechter. Na de instelling van de zelfstandige administratieve rechtspraak in
1872 en het arrest-Blanco van 1873 wordt acte administratif formeel

geinterpreteerd met behulp van het orgaan-criterium en materieel met behulp
van het service public-criterium. De rechtsstatelijke grondslag van het acte
administratif-begrip is een indirecte, enerzijds vindt hij haar oorzaak in de
machtenscheiding, anderzijds is er in de regel de mogelijkheid van een recours
pour exc8s de pouvoir-beroep bij de administratieve rechter.
Deze opvattingen -nog steeds algemeen aanvaard in Frankrijk- hebben via de
interpretaties van schrijvers G. Jeze (maar ook M. Hauriou) Nederlandse
wetenschapsbeoefening direct beinvloed. Indirect geschiedde dit via de mede
aan Franse inzichten ontleende theorieiin van Otto Mayer en diens voorgangers
en opvolgers.
Toch voert het te ver te veronderstellen dat de beschikking daarom uitsluitend
uit het Franse recht afkomstig is. Het beeld is genuanceerder. Op de een of
andere wijze zijn de regelgevende besluiten niet opgenomen in de Duitse en
Nederlandse theorie. In Nederland (en Duitsland) is het onderscheid tussen
beschikking en algemeen verbindend voorschrift in theoretisch opzicht
fundamenteel.(230)

Vooruitzichten

In het voorgaande is het beschikkingsbegrip steeds beschouwd als een typisch
produkt van de aan het eind van de 19de eeuw heersende visie op het
administratief recht. Die visie, waarvan Otto Mayer misschien de meest be-
kende voorstander was, beschouwde het administratief recht als een stelsel van
objectief recht. De beschikking diende als middel tot uitvoering van algemeen
verbindende voorschriften. De wetgever stelde die algemeen verbindende
voorschriften vast, bestuursorganen voerden deze uit door in concrete gevallen
geheel eenzijdig vast te stellen wat rechtens was. De positie van burger kwam
daarbij niet in de eerste plaats aan de orde. Slechts wanneer aan de burger
"subjectieve publieke rechten" waren toegekend, moest het bestuur deze
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eerbiedigen. Voor het overige was het bestuur de enige bepalende factor in de
verhouding burger-bestuursorgaan. Bij dit beeld past het dat vele schrijvers
verkondigden dat het bestuur een in beginsel vrije bevoegdheid bezat tot
intrekking van beschikkingen (zie hoofdstuk 3). Daarbij past ook een type ad-
ministratieve rechtsgang dat is gericht op het toetsen van besluiten (c.q.
beschikkingen) en niet op het vaststellen van rechten, aanspraken en
verplichtingen van burgers en bestuursorganen over en weer. (Zie hierover
hoofdstuk 4) Thans blijkt echter dat deze visie op het administratieve recht
niet meer kan worden volgehouden. Er vindt een langzame verandering plaats
in het administratiefrechtelijk denken die er toe leidt dat ook het admini-
stratief recht (naast bijvoorbeeld het privaatrecht) beschouwd kan worden als
een rechtsgebied waar rechten en aanspraken van de individuele burger een
belangrijke rol vervullen. Dit is een proces dat zich zowel in Nederland als in
de Bondsrepubliek Duitsland voordoet. In Frankrijk is dit in veel mindere mate
waarneembaar.
Thans zal moeten worden bezien welke rol het beschikkingsbegrip hierbij
speelt.

Tekortkomingen van het klassieke beschikkinesbegrip in het Nederlandse be-
stuursrecht.

Het klassieke beschikkingsbegrip staat onder druk. De beslissing van de
commissie-de Monchy het beschikkingsbegrip als ontvankelijkheidscriterium voor
de voornaamste administratiefrechtelijke beroepsgang voor te stellen, heeft
verstrekkende gevolgen gehad. De Afdeling rechtspraak -in elk geval in
kwantitatief opzicht de voornaamste administratieve rechter- die dit criterium
als het ware heeft geerfd, ziet zich gedwongen bij elke beslissing het
beschikkingskarakter van de haar voorgelegde besluiten te beoordelen.
Op deze situatie bestaat kritiek; het beschikkingsbegrip van art. 2 Wet Arob
wordt als een te ver gaande beperking beschouwd.230De grens tussen de
beschikking enerzijds en andere rechtsfiguren anderzijds wordt arbitrair. (Dit is
een verschijnsel dat zich niet alleen op het terrein van de rechtsbescherming
voordoet. Administratiefrechtelijke besluitvormingsprocedures lijken hun
waarborgen voornamelijk tot die procedures te beperken die de totstandkoming
van beschikkingen tot doel hebben, tenzij de wet bepaalde vormen
voorschrijft. Wat voor waarborgen biedt bij voorbeeld de totstandkoming van
een overeenkomst met het energiebedrijf voor de levering van electriciteit?)
Dit proces kan wellicht nog het beste worden geillustreerd aan de hand van de
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak met betrekking tot de afbakening
van de begrippen beschikking en besluit van algemene strekking. In het
voorgaande is al behandeld dat dit onderscheid gezien moet worden tegen de
achtergrond van de oude tegenstelling tussen beschikking en algemeen
verbindend voorschrift. De categorie besluiten van algemene strekking omvat
echter meer dan alleen algemeen verbindende voorschriften. Juist bij deze
categorie besluiten van algemene strekking die geen algemeen verbindende
voorschriften zijn, ontstaan moeilijkheden.
Een van de eerste auteurs die deze categorie besluiten het eerst systematisch
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behandelden was W.G. Vegting. Vegting rekende besluiten als besluiten tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een regeling, algemeen
verbindend verklaringen van collectieve arbeidsovereenkomsten en besluiten
houdende de vaststelling van de rechtstoestand van bepaalde objecten (openbare
wegen e.d.), enz. tot de beschikkingen, niettegenstaande zijn eis dat een
beschikking de rechtstoestand van "individueel bepaalde rechtsgenoten" moest
regelen.(231)
Vermoedelijk deed hij dit omdat hij meende dat tegen deze besluiten beroep

mogelijk moest zijn. Immers dat was volgens Vegting de grond van de onder-
scheiding tussen beschikkingen en algemeen verbindende voorschriften. Tegen
de eerste categorie was een beroepsmogelijkheid wel gewenst, tegen de tweede
categorie niet.(232)Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep (CRvB 20 juni 1935, AB 1935, p. 794) waarbij een besluit van de raad
van een gemeente tot vaststelling van het salaris van de secretaris van een
commissie niet een besluit geoordeeld werd te zijn dat was genomen ten
aanzien van "de ambtenaar als zodanig", komt bij Vegting twijfel op. Hoewel
hij de beslissing niet onjuist achtte, overwoog     hij: "De vraag     is     of     hier     de
concretisering niet reeds zover is doorgevoerd, dat de karakterisering als
algemene regeling tot die van beschikking moet worden overgestapt. Ook hier
blijkt dus van het bestaan van een grensgebied waarbij het doel van de on-
derscheiding in een concreet geval over de indeling mede beslist"(233) Vegting
zag als eerste in dat de bedoelde onderscheiding niet scherp was.
J.L.H. Cluysenaer herhaalde dit enige jaren later naar aanleiding van een arrest
van de Hoge Raad (HR 23 oktober 1962, NJ 1963, 20) waarin het
Uitvoeringsbesluit 1961 Inventarisatieverordening Landbouwschap noch als een
beschikking, noch als een algemeen verbindend voorschrift werd aangemerkt.
Cluysenaer komt tot een duidelijk overzicht van alle relevante verschillen in
rechtsgevolgen tussen de beschikking en het algemeen verbindend voorschrift,
maar wil ten aanzien van het door de Hoge Raad opgeworpen probleem niet
verder gaan dan te concluderen tot het bestaan van een "derde categorie
besluiten".(234)Zonder de aard van deze besluiten te analyseren komt hij niet
veel verder dan de stelling dat zij in hun werking algemeen naar persoon, maar
individueel naar plaats, tijd of inhoud zijn.(235)0ok in later werk blijft hij bij
zijn niet nader omlijnde "derde categorie" opvatting.(236)
A.D. Belinfante en H.D. van Wijk discussieerden over het rechtskarakter van
het plan. Belinfante stelde voor het plan als "concrete norm" te beschouwen.
Het plan kon immers geen beschikking zijn omdat het zich richtte tot een naar
algemene kenmerken aangeduide groep personen en geen algemeen verbindend
voorschrift omdat het zich richtte tot, bijvoorbeeld een aantal concreet
aangeduide plaatsen. Van Wijk was echter van mening dat een norm principieel
abstract was, en verwierp daarom Belinfantes denkbeeld.(237)
Bij de invoering van de Wet bab werden besluiten van algemene strekking van
beroep uitgezonderd. Tijdens de parlementaire behandeling kwam vast te staan
dat daarmee ook een categorie besluiten van algemene strekking niet-zijnde
algemeen verbindende voorschriften werd bedoeld. De Kroon bevestigde dit in
haar uitspraken terzake.(238)
Na de inwerkingtreding van de Wet Arob, waarin hetzelfde onderscheid tussen

beschikking en algemeen verbindend voorschrift weer was opgenomen, werd de
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volledige omvang van het probleem goed duidelijk.
De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft gepoogd een aantal cri-
teria te ontwikkelen waarmee het onderscheid tussen beschikking en besluit
van algemene strekking nader moet worden omlijnd. Het zijn:
-het subjectcriterium: indien een besluit naar zijn aard toepasselijk is op een
niet voor toekomstige uitbreiding vatbare kring van personen is het besluit een
beschikking, zo niet, dan is het een besluit van algemene strekking;(239)-het objectcriterium: indien het besluit naar zijn aard toepasselijk is op een
voldoende concreet bepaald object is het een beschikking, zo niet, dan is heteen besluit van algemene strekking;(240)
-het samenhangcriterium: maakt een besluit dat overigens voldoende duidelijk isafgegrensd naar toepasselijke subjecten en/of objecten, onlosmakelijk deel uit
van een bepaald beleid dat wordt gevoerd, dan is er niettemin sprake van eenbesluit van algemene strekking.(241)
In de literatuur treft men nog nadere criteria aan,(242) het voert te ver
daarop afzonderlijk in te gaan. Het onderwerp is slechts als illustratie
opgenomen.
In de literatuur zijn echter ook andere oplossingen bedacht om het onderscheid
tussen beschikking en besluit van algemene strekking beter af te bakenen. Zo
zijn er pogingen ondernomen het begrip besluit van algemene strekkinginhoudelijk te omschrijven. Duk komt daarbij tot een aantal criteria, waaraan
voldaan zou moeten zijn, wil een beroep op de arob-rechter kans van slagen
hebben(243). Hij noemt actualiteit en overzienbaarheid van al de bij het
aangevallen besluit betrokken belangen en de overzienbaarheid van de gevolgenvan de vernietiging. Duk komt tot deze criteria omdat zijns inziens het begrip
besluit van algemene strekking te "wazig" is om goed te kunnen worden
omschreven. A.Q.C. Tak komt tot een volledige definitie van het begrip besluit
van algemene strekking (244):"Ieder besluit voorzover het beoogt de behartigingvan algemene belangen in algemene zin, dat wil zeggen, ten aanzien van
abstracte personen of groepen van abstracte personen. Een besluit valt niet
als een b.a.s. doch als een beschikking aan te merken, voorzover het in het
kader van de algemene belangenbehartiging een bijzonder rechtsgevolg beoogtten aanzien van een concreet persoon of een groep van concrete personen."Taks poging lijkt mede te zijn ingegeven door de tegenstrijdige jurisprudentie
van de Afdeling rechtspraak met betrekking tot besluiten houdende de aanwij-
zing van bepaalde gebieden waaromtrent een aanwijzing tot beschermd
natuurmonument aanwezig is. De Afdeling rechtspraak, respectievelijk deVoorzitter van de Afdeling, hebben deze besluiten meestal als besluit van
algemene strekking aangemerkt, omdat deze besluiten rechtsgevolgen in het
leven roepen voor een onbepaalbare kring van personen(245). De Voorzitter van
de Afdeling oordeelde echter dat een dergelijk besluit geen besluit van
algemene strekking was, omdat het gericht was op een concreet doel en het
betrekking had op den concreet bepaald landgoed.(246)(De Afdeling oordeelde
later in dezelfde zaak weer anders.(247) Taks omschrijving gebruikt deels
dezelfde bewoordingen als de Afdeling in haar uitspraak. De definitie is echter
wijdlopig en herhaalt zichzelf. Daarom alleen al is zij moeilijk bruikbaar. Duk
Wijst in zijn boven aangehaalde bijdrage op het feit dat de categorie besluiten
van algemene strekking te heterogeen is om deze bevredigend te kunnen
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definifiren.
Een andere poging de afgrenzingsproblemen meester te worden is door Tjin
ondernomen. Zij wil - daartoe door het Duits bestuursrecht geinspireerd - het
begrip beschikking ter zake van een zaak introduceren. Hiervoor zou de
"dingliche Verwaltungsakt" (vgl. Par. 35 S.2 VwVfG) model moeten staan (248).
Ook in het Duitse recht bestaan problemen met de als te rigide ondervonden
onderscheiding tussen Verwaltungsakt en allgemein verbindliche Regelung. De
wetgever heeft echter Allgemeinverfugungen en dingliche Verwaltungsakte-
over deze begrippen hieronder meer - gelijkgeschakeld met Verwaltungsakte
zodat beroep daartegen mogelijk is.
Tjin heeft aangetoond dat er in de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak
goede argumenten zijn te vinden om tot de aanvaarding van een begrip
beschikking ter zake van een zaak te komen.(249)In de hierboven aangehaalde

jurisprudentie heeft de Afdeling inderdaad meerdere malen een dergelijk
beschikkingsbegrip aangenomen. Tjin ziet echter in dat een zodanig beschik-

kingsbegrip de problemen niet volledig oplost. De oorzaak, een verouderd

begrippenstelsel dat als ontvankelijkheidscriterium fungeert, is daarmee niet
weggenomen. Van der Hoeven heeft inmiddels de weg aangewezen, waarlangs de
oplossing bereikt kan worden(250): het openstellen van beroep tegen besluiten
van bestuursorganen in het algemeen, echter met uitzondering van besluiten
inhoudende rechtshandelingen naar burgerlijk recht en de vaststelling van
algemeen verbindende voorschriften. Van der Hoeven wil de beperking van het
beroep tot besluiten die gericht zijn op rechtsgevolg laten vervallen. Hij
plaatst zijn standpunt echter in het kader van de verhouding burger-bestuur:
bij het vaststellen van besluiten van algemene strekking (niet-zijnde algemeen
verbindende voorschriften) moet het bestuur net als bij "gewone" beschikkingen
het geval is algemene en bijzondere belangen tegen elkaar afwegen. Indien dit
in casu onredelijk zou zijn, is het doelmatiger en minder gewrongen het besluit
van algemene strekking rechtstreeks aan te vechten in plaats van een op dat
besluit gebaseerde beschikking. Die beschikking kan dan wel worden vernietigd,
maar dit dwingt het bestuur niet zonder meer de wellicht ook tegenover andere
burgers onrechtmatige besluiten van algemene strekking in te trekken.(251)
Alleen al daarom is niet in te zien waarom er tegen deze categorie besluiten

geen beroep is opengesteld. Van der Hoeven is in deze mening gevolgd door
Michiels(252), en hij zal ook hier gevolgd worden. Daarop wordt nog
teruggekomen.
Niet alleen de positie van het besluit van algemene strekking dat geen
algemeen verbindend voorschrift is, maar ook andere rechtsfiguren zijn moeilijk
in het keurslijf van het beschikkingsbegrip te krijgen: de waarschuwing inzake
de toepassing van bestuursdwang, het besluit tot het niet feitelijk effectueren

van bestuursdwang, en het "postzegelplan" zijn inmiddels als beschikking
aangemerkt, terwille van de rechtsbescherming.(253)Een plan kan soms als
bundel beschikkingen worden aangemerkt. (254)Evenzo een beslissing op een
verzoek om informatie.(255)Dit zijn voorbeelden waaraan Van der Pot nooit
heeft gedacht toen hij zijn opstel in Nederlandsch Bestuursrecht schreef. Ook
de commissie- De Monchy heeft hieraan niet gedacht bij de samenstelling van
haar rapport. Men dacht aan een scherpe scheidslijn tussen de beschikking

enerzijds en het wettelijk voorschrift anderzijds. De praktijk van het bestuur
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kan steeds moeilijker met dit onderscheid werken, blijkt uit de boven
aangehaalde jurisprudentie. Een ander verschijnsel is dat het beschikkingsbegripin steeds mindere mate dan vroeger het geval was, het middelpunt bij uitstek
van het bestuursrecht vormt. Wetgever en bestuur maakten, zeker sinds de
jaren zestig, steeds meer gebruik van andere instrumenten dan de beschikking.
Privaatrechtelijke overeenkomsten, plannen, nota's, bestuursakkoorden,
structuurschema's verstevigen hun greep op de samenleving.
Van sommige van die bestuursinstrumenten, bijvoorbeeld de circulaire, is het
rechtskarakter onduidelijk. En hoewel deze instrumenten diep in de samenleving
kunnen ingrijpen, is er dikwijls niet een bepaalde vorm van rechtsbescherming
tegen opengesteld.
Donner en Samkalden signaleerden deze ontwikkelingen al in 1960 in hun
preadviezen voor de Vereniging voor Administratief Recht.(256)Beide auteurs
signaleren dat de traditionele begrippen niet in alle opzichten meer voldoen. De
begrippen, waaronder begrepen het klassieke beschikkingsbegrip, waren gevormdin een tijd waarin de staat weinig ingreep in het economisch leven. In dit
verband pleit Donner voor het gedeeltelijk loslaten van die verouderde
begrippen.(257)Hij ziet meer in het ontwikkelen van de inhoud van het begrip
beleid, en wil dit begrip door middel van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur normeren. Merkwaardigerwijs rekent Donner het begrip beleid in de
laatste druk van zijn algemeen deel tot de "praktijk van het bestuursrecht",
die in zijn visie naast het geschreven en ongeschreven recht staat.(258)Het toenemende belang voor de rechtspraktijk van andere beleidsinstrumenten
dan de beschikking is voor De Haan, Drupsteen en Fernhout mede de
aanleiding geweest om in hun boek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat te
poneren dat het bestuursrecht niet meer de bestuursinstrumenten en hun ge-bruik legitimeert, maar zelf tot instrument van overheidsbeleid is gewor-
den.(259)In de derde druk van dit werk wordt die opvatting door de schrijvers
wat meer genuanceerd, als reactie op de soms vrij scherpe kritiek op boven-
genoemde opvatting.(260)

Nog een verschijnsel doet zich hiervoor. In het voorgaande is getracht aan te
tonen dat het beschikkingsbegrip, zoals dat door Van der Pot was opgesteld,
een eenzijdig karakter had. Van der Pots uitgangspunt was dat de beschikking
de typische uitwerking vormde van de bestuurstaak, die begrepen werd als
uitvoering van de wet. De wet zelf was een democratisch gelegitimeerde norm.Het bestuur was voor de uitvoering van de wet verantwoording schuldig aan
het vertegenwoordigend lichaam. De gebondenheid van dat bestuur aan de wet
vond op drie manieren plaats. Voorop stond de politieke controle door de
volksvertegenwoordiging. Daarnaast was er een mogelijkheid administratief
beroep bij een hoger bestuursorgaan in te stellen. In zeer beperkte mate kon
bij een administratieve rechter worden geklaagd over onjuiste wetstoepassing
of bij de burgerlijke rechter op grond van onrechtmatige overheidsdaad. Dit
stelsel paste ook in de opvatting dat het bestuur niet naast maar boven de
burger stond. Het bestuur gaf eenzijdig een beschikking af en de burger had
deze, wanneer die beschikking in overeenstemming met de geldende
voorschriften gegeven was te gehoorzamen. De fase van totstandkoming van de
beschikking kwam hierbij in het geheel niet aan de orde. De bestuurs-
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rechtstheorie concentreert zich bij de behandeling van het leerstuk beschikking
volledig op die handeling zelf, en de uitwerking ervan. Bevoegdheids-
vraagstukken, nulliteitenleer en rechtskracht kunnen worden beschouwd als
voorbeelden van die uitwerking van het beschikkingsbegrip.
De ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de
administratieve rechtspraak heeft echter duidelijk gemaakt dat deze visie nu
niet meer kan worden volgehouden. Hoewel de aard van het beschikkings-begrip
met zich meebrengt dat een element van eenzijdigheid nooit helemaal uit dat
begrip kan worden gemist, is het eenzijdig karakter van het beschikkingsbegrip
door de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur naar
de achtergrond gedrongen.
Doordat in de jurisprudentie eisen worden gesteld aan de motivering en aan de
zorgvuldige voorbereiding van beschikkingen, wordt duidelijk dat de
beschikking niet meer als bestuurshandeling op zichzelf beschouwd moet wor-
den. De beschikking is ingebed in een rechtsbetrekking die zich tussen burger
en bestuursorgaan ontwikkelt. Bestuursorganen moeten rekening houden met de
standpunten van de burger en de betrokken belangen tegen elkaar afwegen,
voordat zij tot het geven van een beschikking overgaan. Eventueel gewekt
vertrouwen zal moeten worden gehonoreerd. De burger zal echter ook het zijne
er toe bij moeten dragen dat het betuursorgaan in staat wordt gesteld de
rechtens juiste beslissing te nemen. Ook op de burger rusten in dit verband
informatie - en medewerkingsplichten. Dit spreekt wellicht nog het meest in
die gevallen waarin sprake is van duurbeschikkingen: beschikkingen waarvan de
werking zich uitstrekt over een langere periode. In die gevallen zijn de
betrokken belangen voor de burger meestal gewichtiger dan bij beschikkingen
die gericht zijn op een eenmalig handelen.

De conclusie kan zijn dat de beschikking als typisch eenzijdige be-
stuurshandeling in de bestuursrechtstheorie terrein verliest ten gunste van de
rechtsbetrekking waarbinnen deze een plaats heeft.
In de vroegere leer kon de beschikking worden opgevat als een momentopname
van de verhouding burger-bestuursorgaan. Deze beschouwing maakt plaats voor
een beschouwing waarin de nadruk ligt op een dynamische verhouding tussen

burger en bestuur.
Dit noodzaakt echter niet zonder meer tot aanvaarding van het standpunt van
De Haan c.s. dat door de meer centrale plaats die de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur hebben gekregen, deze in theoretisch opzicht een autonoom

(d.w.z. niet van de leerstukken uit het bijzondere decl gegeneraliseerd) deel
van het algemeen deel van het bestuursrecht zijn(261). Het door De Haan c.s.
voorgestelde onderscheid is niet erg zinvol. Rechtsgevolgen zijn er niet aan
verbonden. Daarnaast wordt de samenhang tussen de ontwikkeling van de
rechtsbescherming, het beschikkingsbegrip en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur uit het oog verloren. Bovendien verliezen De Haan c.s. uit
het oog dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de belangen-
afweging beheersen.

Hoe moet dit worden uitgewerkt? Hoe moet de bestuursrechtstheorie op deze
ontwikkelingen reageren. Het is in dit verband nuttig een blik te werpen op de
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ontwikkelingen in het Duitse bestuursrecht. (In het Franse bestuursrecht lijken
deze ontwikkelingen zich in mindere mate voor te doen.)In het Duitse bestuursrecht bestaan vergelijkbare problemen. Sinds het beginvan de periode na 1945 is het belang van de Verwaltungsakt-figuur in hetDuitse administratieve recht toegenomen. Vanaf die tijd werd de competentie
van de administratieve rechter niet meer bepaald door groepen limitatief
opgesomde geschillen, maar door een algemene formule. Die algemene formule
werd zodanig geintepreteerd dat beroep bij de administratieve rechter voor-namelijk tegen Verwaltungsakte openstond.
Zodoende nam het belang van het Verwaltungsakt-begrip toe tot een situatie
waarin het begrip het bestuursrecht verregaand domineerde.

Het Verwaltunesakt-beerip. het Verwaltungsverfahrengesetz en het Rechts-
verhhltnisbegrip in het Duitse bestuursrecht.

De bestuursrechtelijke literatuur onderkende dit sinds het begin van de jarenzestig. Bachof constateert al in een in 1962 verschenen opstel dat Otto Mayers
Verwaltungsakt-begrip, het daarmee verbonden Vorbehalt des Gesetzes en de
leer van de besondere Gewaltverhaltnisse niet meer in overeenstemming waren
met de eisen van de tijd. Hij illustreert dit aan de hand van de doorbraak van
de reeds besproken Zweckschopfungs-opvatting van het BVerwG door de
opneming van de Feststellungsklage en de Leistungsklage in de VwGO. Door
opneming van beide Klagearten in de wet is de rechtsbescherming niet meer
volledig afhankelijk van het bestaan van beschikkingen of overeenkomsten,maar kan ook rechtsbescherming worden geboden op basis van het begrip
RechtsverhUltnis. (vgl. Par. 43 VwGO)
Deze ontwikkeling acht Bachof exemplarisch voor een meer fundamentele
tendens, te weten een tendens tot subjectivering van de verhouding overheid
burger. Dat wil zeggen dat de wet gezien als een bron van overheidsbevoegd-
heden, maar daarnaast rechten en aanspraken van de burger concretiseert.
Daarmee correspondeert een afname van de vrije beleidssfeer van de overheid
en een juridisering van de besondere Gewaltverhaltnisse.(262)Over de oorzaken
van deze verandering is Bachof niet zeer duidelijk, maar een verband metrealisatie van de in het Grundgesetz opgenomen beginselen(263) en hettoenemende belang van de Leistungsverwaltung ligt voor de hand.Omstreeks dezelfde tijd -het begin van de jaren zestig- kwam in diverse Duitse
deelstaten de gedachte op het Verwaltungsverfahren wettelijk te regelen. Deze
gedachte kan niet als een echte codificatie worden beschouwd: daarvoor was de
reikwijdte te bescheiden.(264)Toch geeft dit aan dat de aandacht uitging naarvraagstukken die zich in de verhouding tussen burger en bestuur v66r de
totstandkoming van een beschikking of overeenkomst.
Henke en Rufner betogen in hun preadviezen(265) dat het Verwaltungsakt-begrip in wezen ongeschikt is voor het terrein van het sociaal bestuursrecht.
Het Verwaltungsakt-begrip heeft zich voornamelijk ontwikkeld op het terrein
van de Eingriffsverwaltung. Polizeibefehl en Steuerbescheid zijn uit hun aardslechts geschikt voor gebruik in relatief overzichtelijke, kortlopendeverhoudingen tussen bestuursorganen en burgers. Op het terrein van de
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Leistungsverwaltung komen andere verhoudingen voor. Feitelijke bestuurs-
handelingen ("schlichtes Verwaltungshandeln") als uitbetalingen van sociale
uitkeringen en premie-inningen zijn daar een veel voorkomend verschijnsel.
Bovendien is de onderlinge verhouding tussen uitvoeringsorganen en burgers
dikwijls van langdurige aard. Het Verwaltungsakt-begrip is volgens Henke en
Rufner niet geschikt in deze situaties. Het accent zou volgens hen meer op het
nader ontwikkelen van de rechtsbetrekking tussen burger en bestuursorganen
moeten worden gelegd.
De preadviezen van Bachof en Brohm(266) komen voor het algemeen deel van
het Duitse bestuursrecht tot dezelfde conclusies. Hoewel Bachof en Brohm een
verschillende invalshoek kiezen, zijn beiden het eens over het feit dat het
Verwaltungsakt-begrip een te dominerende positie inneemt in het Duitse
bestuursrecht. Bachof legt daarbij de nadruk op de veranderde verhoudingen
tussen burgers en bestuursorganen. De burger is niet langer object van bestuur
en bestuursrecht, maar is in een sociale rechtsstaat erkend als rechtssubject
met eigen rechten en verplichtingen. Dit uit zich volgens hem in de nadruk die
in de wetgeving en de jurisprudentie wordt gelegd op een behoorlijke
belangenafweging, het evenredigheidsbeginsel, een aanspraak op behoorlijke
besluitvorming en de juridisering van de "besondere Gewaltverhiiltnisse: Bachof
pleit ervoor het begrip Rechtsverhaltnis nader uit te werken om juridisch
gestalte te geven aan de verhouding tussen burger en bestuursorgaan. Deze
dogmatische herwaardering hoeft er niet toe te leiden dat het Verwaltungsakt-
begrip zou moeten verdwijnen. Het kan als besluitvormings-moment behouden
blijven.
Brohm stelt dat in de bestuursrechtstheorie het beschikkingsbegrip te veel is
beschouwd als als het geindividualiseerde eindpunt van een bestuurlijk
besluitvormingsproces. De dogmatiek heeft in Brohms visie het besluit-
vormingsproces zelf buiten beschouwing gelaten. Daarnaast moet aandacht
worden geschonken aan het feit dat het Verwaltungsakt-begrip ogenschijnlijk
slechts de relaties tussen bestuursorgaan en direct-belanghebbende burgers
bepaalt, maar dat er vaak belangen van derden bij die relatie betrokken zijn,
waarmee onvoldoende rekening wordt gehouden. Brohm pleit ervoor om voor
het eerste probleem "Verfahrensgrundsatze" op te stellen en uit te werken.
Zodoende kan het totstandkomingsproces van Verwaltungsakte worden
gejuridiseerd. Voor het tweede probleem wit Brohm de theorie van de "subjek-
tive affentliche Rechte" nader uitwerken. Dat zou zich in de richting van de
erkenning van een (formeel) subjectief publiekrecht op een behoorlijke be-
slissing moeten ontwikkelen. Brohm zoekt geen aansluiting bij reeds opgestelde
theoretische oplossingen maar Wil het Verwaltungsakt-begrip opnieuw
definieren, waarbij de nadruk meer ligt op het gehele totstandkomingsproces,
dan alleen op het eindpunt daarvan.
In 1977 is op het terrein van het algemene bestuursrecht het Verwaltungs-
verfahrensgesetz in werking getreden. Wat is de aard van het Verwal-
tungsverfahrensgesetz? De wet bevat zowel materiele als procedurele normen.
De materiele normen zijn echter beperkt tot het recht te worden gehoord
voordat een belastende beschikking wordt afgegeven (Par. 28 VwVfG), het
recht op inzake in de dossiers van de betreffende zaak (Par. 29 VwVfG), en
het recht op geheimhouding van gegevens betreffende de persoonlijke levens-
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sfeer (Par. 30 VwVfG).
De in de wet uitgewerkte Verfahrensgrundsitze hebben hoofdzakelijk tot doel
het recht op een correcte procedure en het recht op een behoorlijke beslissing,
dat door de rechtspraak is erkend, te waarborgen.(267) De wetgever heeft ook
aansluiting gezocht bij het Grundgesetz. Veel bepalingen in het VwVfG kunnen
worden beschouwd als een concretisering van de grondrechten of andere
"Verfassungsprinzipien".(268)Dit is van groot belang in verband met de
hierboven gesignaleerde subjectiveringstendens. Grondrechten kunnen immers
worden beschouwd als de basisverhouding tussen burger en overheid.
Niettemin neemt het Verwaltungsakt-begrip in het VwVfG nog een zeer
prominente plaats in. Hoewel de wetgever in titel IV van het VwVfG enige
bepalingen met betrekking tot Verwaltungsrechtliche Vertrage heeft opgenomen,
blijkt uit de in de wet opgenomen bepaling over de toelaatbaarheid van
overeenkomsten (Par. 54 VwVfG) dat de wetgever deze figuur als subsidiair ten
opzichte van de Verwaltungsakt beschouwde.
In het voorgaande is uitgebreid ingegaan op Otto Mayers opvatting dat de
Verwaltungsakt in het bijzonder moest worden onderscheiden van de "allgemein
verbindliche Regelung". Beide categorien zon in deze visie een bijna zuivere
tegenstelling. Met een constructie als de Widmung (rechtshandeling waarbij een
Weg, vaarwater, etc. wordt aangewezen tot openbare weg, vaarwater etc.) heeft
Mayer dan ook moeite. Een Widmung is noch een wet of verordening, noch een
beschikking. Evenals in Nederland het geval is, bestaat in Duitsland op dit
gebied een bepalingsmoeilijkheid: wat is het rechtskarakter van die
publiekrechtelijk rechtshandelingen die geen algemeen verbindende
voorschriften en geen beschikkingen zijn. Evenals in Nederland het geval is, is
de beantwoording van deze vraag met name van belang voor de
rechtsbescherming. Welke oplossing heeft men in het Verwaltungsverfahrens-
gesetz gekozen? In het VwVfG heeft men het klassieke Verwaltungsaktbegrip
uitgebreid met een verwante begrip dat zelf weer in twee categorietin uiteen
valt. Zodoende kan de voor het Verwaltungsakt-begrip openstaande rechtsbe-
schermingsmogelijkheid ook worden toegepast op die uitbreiding. Bij het vinden
van deze oplossing lijken de in de literatuur voorgestane oplossingen een
belangrijke rol te hebben gespeeld.
Par. 35 S.2 VwVfG bepaalt dat een Allgemeinverfugung een Verwaltungsakt is
"der sich an einer nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren
Personenkreis richtet oder die 8ffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache
oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft".
Het eerste zinsdeel, dat handelt over de kring van subjecten tot wie een
beschikking zich richten kan, berust op een rechtstheoretisch onderscheid. Dit
onderscheid berust op de tegenstelling tussen het aantal adressaten waarop de
rechtshandeling betrekking heeft, varierend van individueel tot algemeen, en
het aantal gevallen dat de rechtshandeling bedoelt te beheersen: 66n concreet
geval of een abstract aantal gevallen. Bij combinatie van deze twee
tegenstellingen ontstaan zodoende vier mogelijkheden.
Een rechtsnorm (wet of verordening) is algemeen (gericht tot een in principe
onbeperkte kring adressaten) en abstract (bedoeld een onbeperkt aantal
gevallen te beheersen). Een beschikking is individueel (gericht  tot   66n  of  meer
met name aangeduide adressaten) en concreet (bedoeld om de rechtsgevolgen
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van 66n concreet geval te bepalen). De vraag is nu: wat is de status van de
rechtshandelingen die als abstract-individueel of algemeen-concreet moeten
worden beschouwd? Niet alleen in verband met de mogelijkheden van
rechtsbescherming, maar ook in verband met bekendmaking en inwerkingtreding
zijn dit belangrijke vraagstukken. De schrijver Dieter Volkmar heeft in zijn
dissertatie deze onderscheidingen op fundamentele wijze behandeld en betoogd
de begrippencombinatie abstract-individueel met concreet-individueel situatie
gelijkgesteld moeten worden.(269)Hij maakt die keuze (die in feite het
zwaartepunt legt bij het hierboven reeds genoemde subjecten-criterium) op
dogmatische en doelmatigheidsgronden. Onder het begrip Allgemeinverfugung wil
Volkmar echter ook die Verwaltungsakte tekenen die gericht zijn op een
bepaalbaar aantal gevallen, doch zich richten tot een bepaalde of onbepaalde

groep adressaten. Hoewel de redactie van Par. 35 S.2 VwVfG anders luidt, is de
Duitse wetgever niettemin overgegaan tot de uitbreiding van het
Verwaltungsakt-begrip met Allgemeinverfugungen.
De tweede zinsnede van Par. 35 S.2 VwVFG heeft betrekking op een ander
type rechtshandelingen. Hoewel de wet spreekt van Allgemeinverfugungen gaat
het hier om de "dingliche Verwaltungsakt" (beschikking terzake van een zaak).
Volkmar is in zijn dissertatie niet expliciet op de rol van het begrip "zaak" in
het bestuursrecht ingegaan.
Dit onderwerp is het eerst door Niehues in zijn dissertatie aan de orde gesteld.
Bij de behandeling van dit onderwerp (de "zaak" in het bestuursrecht) komt hij
tot de overtuiging dat wanneer een besluit zich richt tot een onbeperkte groep
adressaten er niettemin een Verwaltungsakt is, wanneer het geregelde geval
uitsluitend op 66n concreet bepaalbaar object (een zaak) betrekking heeft. Dit
noemt hij een beschikking ter zake van een zaak, "dinglicher Verwaltungsakt"
Een voorbeeld: een "Kfz-Zulassung" (goedkeuring van een auto), richt zich tot
een onbepaalde groep personen: een ieder mag met die auto rijden, maar het
besluit heeft slechts betrekking op Edn object, de auto.(270)Voor dit type
besluiten moet volgens Niehues het regime dat op Verwaltungsakte betrekking
heeft, onverkort gelden. Hij meent dat hierin tot uitdrukking komt dat het
Verwaltungsakt-begrip een Zweckbegriff is, een begrip dat ergens toe moet
dienen. Die taak ziet Niehues vooral   op het terrein van   de

rechtsbescherming.(271)
Deze opvattingen van Niehues zijn door de literatuur overgenomen en via deze
weg in de wet terechtgekomen.
Deze tweevoudige uitbreiding van het Verwaltungsakt-begrip, in de wetgeving
waarbij de "Zwecksch6pfungs"-opvatting nog steeds een rol speelt, toont aan
dat het Verwaltungsakt-begrip, ondanks de aandacht die is uitgegaan naar
vraagstukken die het Verwaltungsverfahren betreffen nog steeds een sterke
positie in het administratief recht inneemt. (In dit verband is het opvallend dat
het Verwaltungsakt-begrip ook goed toepasbaar bleek op besluiten die in
geautomatiseerde besluitvormingsprocessen tot stand komen, zoals Bull
aantoonde in zijn kritiek op diegenen die meenden dat machinaal tot stand

gekomen besluiten geen beschikkingen konden zijn(272) "...der Begriff Ver-
waltungsakt (hat) seine Anpassungsfahigkeit bewiesen..."). Ondanks deze
dogmatische strijdpunten lijkt het oordeel over het VwVfG - de wet is inmid-
dels tien jaar in werkingpositief.(273)
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In de huidige literatuur en jurisprudentie lijkt men echter verder te willen
gaan. In de jurisprudentie van de laatste tien jaar zijn de beginselen die aan
het VwVfG ten grondslag liggen verder ontwikkeld. In de literatuur die is
verschenen sinds de jaren zeventig, wordt steeds meer aandacht gericht op het
begrip Rechtsverhaltnis als mogelijk nieuw middelpunt van   de
bestuursrechtelijke dogmatiek. In het VwVfG heeft de Duitse wetgever ondanks
de aandacht die aan de totstandkomingsprocedure voor Verwaltungsakte en
6ffentlichrechtliche Vertrage is geschonken, deze keuze nog niet willen maken.

Het begrip Rechtsverhaltnis is echter zeer moeilijk te omschrijven en moeilijk
in een algemene wettelijke regeling onder te brengen. Niet verwonderlijk is het
dan ook dat de diverse schrijvers dit onderwerp op zeer verschillende wijze
benaderen. Achterberg probeert het begrip Rechtsverhaltnis tot het middelpunt
van de gehele administratiefrechtelijke dogmatiek te maken. Het begrip
Rechtsverhaltnis is bij hem niet alleen de overkoepelende rechtsfiguur voor alle
bestuurshandelingen, maar dient tevens als grondslag voor het

bestuursrechtelijk organisatierecht en alle bestuursrechtelijke controle-

mechanismen.(274)
Bull probeert als grondslag voor een theorie van de Rechtsverhiiltnisse
aansluiting te zoeken bij enkele uit de privaatrechtsdogmatiek ontwikkelde
beginselen die hij voldoende representatief acht in het gehele recht gelding te
kunnen hebben. Daarbij denkt hij aan vorderingen uit onverschuldigde betaling
en ongerechtvaardigde verrijking, aan vertegenwoording en zaakwaarneming aan
de Grundsatz von Treu und Glauben en meer in het algemeen aan de
subsidiaire toepasselijkheid van privaatrecht op overigens door het admini-
stratief recht beheerste verhoudingen zoals bijvoorbeeld in par. 62 VwVfG en
par. 167 VwGO is gebeurd.(275)
Maurer is van mening dat de praktische betekenis van het centraal stellen van
de Verwaltungsrechtsverhaltnisse nog niet zo groot is. Hij wijst in dit verband
echter wel op de VwGO waarin de Feststellungsklage een plaats heeft gekregen
en waarvoor het begrip Rechtsverhiiltnis van belang is. Maar bovenal wijst hij
op het feit dat er een groot aantal verschillende soorten Rechtsverhaltnisse
bestaan. Juist omdat de verschillen tussen de diverse soorten Rechtsverhaltnisse
zo groot zijn is het de vraag of het begrip Rechtsverhaltnis nu weI het juiste
begrip is dat als "Begriffszentrum" voor het gehele administratiefrecht moet
dienen.
Maurer wijst in dat verband op het feit dat in de recente codificaties op het
terrein van het sociaal recht (Sozialgesetzbuch) en het belastingrecht
(Abgabenordnung 1977) het begrip Verwaltungsakt bepaald niet gemist kon
worden (276).
H.U. Erichsen en W. Martens staan eveneens terughoudend tegenover het idee
dat het begrip Verwaltungsrechtsverhaltnis het middelpunt van de be-
stuursrechtelijke dogmatiek zou moeten vormen. Zij achten dit begrip nog
onvoldoende ontwikkeld en lijken nog niet verder te willen gaan dan het
onderkennen van een meer procedurele opvatting van de Verwaltungsrechts-
verhaltnisse(277).
Hoewel in het Sozialgesetzbuch en in de Abgabenordnung 1977 het Verwal-
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tungsaktbegrip voorkomt, moet hierbij wel worden vermeld dat de Duitse wet-
gever zowel in het Sozialgesetzbuch (SGB I, Allgemeiner Teil) als in de
Abgabenordnung 1977 getracht heeft een uitwerking van het begrip Rechts-
verhaltnis aan de wet ten grondslag heeft willen leggen. In het SGB I zijn
diverse rechten en aanspraken geconcentreerd (vgl. § 38 SGB I). In veel
gevallen zal het daarbij om Geldleistungen gaan, maar de wet houdt ook ruimte
voor andere vormen van prestaties open. Deze rechten op prestaties zijn
bovendien aangevuld met een groot aantal procedurele rechten voor de burger
(bijv. § 11 t/m 17 SGB I). Daartegenover zijn dan weer een reeks
"Mitwirkingspflichten" van de burger geformuleerd (§ 60 t/m 65 SGB I)(278).
In de Abgabeordnung van 1977 is het begrip "Steuerschuldverhaltnis" gebruikt
om de diverse belastingaanspraken een gemeenschappelijke grondslag te geven
(§ 37 AO 1977). Ook hier bestaan weer rechten en plichten van zowel
vermogensrechtelijke als niet-vermogensrechtelijke aard. In enkele bepalingen
heeft de Duitse wetgever bij de uitwerking van het Steuerschuldverhiiltnis
aansluiting gezocht bij de voor de privaat-rechtelijke dogmatiek ontwikkelde
begrippen (vgl. § 39 t/m 46 AO 1977). Evenals in het Sozialgesetzbuch het
geval is (§ 31 SGB X), moet de concretisering van de uit de Steuerschuld-
verhdltnisse voortvloeiende rechten en verplichtingen door middel van Ver-
waltungsakte c.q. Steuerbescheide geschieden (zie § 218 AO 1977 en § 118 AO
1977). Dit begrip kon men dus blijkbaar niet missen.
Maar wat hebben Steuerschuldverhaltnisse en Rechtsverhaltnisse op het gebied
van de leistende Verwaltung nu gemeen? Elk voor zich zijn zij de uitdrukking
van heel verschillende staatstaken. In het sociaal recht gaat het om rechten op
prestaties van overheidswege voor de burgers. Op deze wijze zijn rechten en
aanspraken gecreBerd. In het belastingrecht gaat het juist hoofdzakelijk om
aanspraken van de overheid op de burger. De vaststelling en invordering van
belastingschulden staat hier centraal. Doel van de wet lijkt dan ook niet
zozeer het crearen van rechten en aanspraken als het regelen van procedures
en het toekennen van bevoegdheden en bestuursorganen (zie titels 3 t/m 8 AO
1977)(279). Op een geheel ander terrein, dat van de "Daseinsvorsorge" (het
voorzien door de overheid in directe fysieke levensbehoeften als energie,
water, openbaar vervoer) zijn weer andere Rechtsverhaltnisse bepalend. Hier
wordt veel gebruik gemaakt van privaatrechtelijke standaardovereenkomsten
(280). Op al deze gebieden verschillen de Rechtsverh8ltnisse, voor zover zij
materiele rechten en aanspraken willen vestigen, sterk van elkaar.
Het lijkt erop dat de aard van het deelterrein van het "besonderes Verwal-
tungsrecht" de invulling van het begrip Verwaltungsrechtsverh81tnis in mate-
riele zin grotendeels, zo niet geheel, bepaalt. Verwaltungsrechiverhaltnisse in
formele (procedurele) zin zou men in elk geval wel aan kunnen nemen op het
terrein van algemeen bestuursrecht. De functie die het Verwaltungsakt-begrip
en het Verwaltungsverfahren in het SGB I en SGB X en in de AO 1977
vervullen geeft dit aan. Op alle terreinen van het bijzondere deel mag men dan
ook een behoorlijke besluitvormingsprocedure en behoorlijke beslissing als
formeel subjectief recht verwachten (Vgl. § 5 AO, § 38 jo 39 SGB I en § 40
VwVfG), terwijl de geboden rechten en aanspraken materiele subjectieve
rechten c.q. de gebruikte bevoegdheden telkens van elkaar verschillen.
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Ook in het Franse bestuursrecht is de laatste jaren een toenemende aandacht
voor de "procedure administrative non-contentieuse" waar te nemen. Toch heeft
deze aandacht een andere vorm gekregen dan in Nederland en in Duitsland.
Men voelt er zeker niet de behoefte om tot een algemene codificatie van het
bestuursrecht of de bestuurlijke besluitvorming over te gaan. Slechts op enkele
punten is tot het vaststellen van wettelijke regelingen overgegaan (o.a. over de
motivering van actes administratifs, Loi du 11 juilliet 1979; over de
openbaarheid van documenten, Loi du 17 juilliet 1978 en over de enquBte
publique Loi du 12 juilliet 1983). Voor het overige zoekt men waarborgen in de
principes gtntraux du droit. Men name de droits de la dtfense zijn voor de
administratieve besluitvorming relevant. De aard van het Franse bestuursrecht
waar de wetgeving een minder vooraanstaande rol speelt dan hier, maar ook
het feit dat het begrip acte administratif in Frankrijk minder beperkt wordt
opgevat dan beschikking in Nederland of Verwaltungsakt in Duitsland, zijn
hiervan waarschijnlijk de oorzaak.

Algemene wetgeving op biizondere deelgebieden in Nederland.

De situatie in de Nederlandse bestuursrechtstheorie verschilt van die van de
Duitse situatie.
Op het terrein van het bijzonder deel is na de Tweede Wereldoorlog een aantal
algemene wetten totstandgekomen die hoofdzakelijk harmonisatie en colirdinatie
van regelgeving op het betreffende deelterrein tot doel had. Het bestaan van
materiele subjectieve rechten en aanspraken van burgers is hierin nooit tot
ontwikkeling gebracht.
Een van de oudste wetten die coQrdinatie van wetgeving op het gebied van een
bijzonder deel van het administratief recht beoogde te regelen, is de Co6rdina-
tiewet Sociale Verzekering(281). Deze wet bepaalt de betekenis van een aantal
veelvuldig in de sociale verzekeringswetgeving voorkomende begrippen als loon,
werkgever, werknemer, dienstbetrekking. Daarnaast regelt de wet een
invorderingsprocedure voor verschillende premie en een vrijstellingsregeling
voor gemoedsbezwaarden. De Courdinatiewet Sociale Verzekering heeft
zodoende een zeer beperkt toepassingsbereik. Het toekennen van rechten op
prestaties en opleggen van verplichtingen tot premiebetalingen heeft de
wetgever in de afzonderlijke wetten geregeld (vgl. art. 71 Beroepswet).
Hetzelfde geldt voor de administratieve besluitvormingsprocedure.

Een meer omvattende regeling is de Algemene wet inzake rijksbelastingen(28.
In deze wet vinden bepalingen van formeelrechtelijke, materieelrechtelijke en
strafrechtelijke aard een plaats. Deze bepalingen gelden voor alle
Rijksbelastingen(283).
Bepalingen van materieel recht regelen voornamelijk de verschillen in
rechtsgevolg tussen de twee diverse methoden van heffing die de wet kent. Het
verschil tussen heffing bij wege van aanslag enerzijds en heffing bij wege van
voldoening of afdracht op aangifte (zoals de wet dit noemt) komt op twee
manieren tot uiting. De functie van de aangifte is in de eerste methode van
heffing bedoeld als hulpmiddel voor het bepalen van de formele belastingschuld.
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In de tweede methode van heffing vervult de aangifte de functie van middel
tot vaststelling van de formele belastingschuld (zie artt. 11 en 19 AWR).
Hieraan gekoppeld is een verschil in de wijze waarop de bevoegdheid tot
navordering moet worden gehanteerd. (zie artt. 16 en 20 AWR). De belas-
tingschuld zelf wordt echter afgeleid uit de afzonderlijke belastingwetten. De
Algemene wet inzake rijksbelastingen regelt niet een formeel of materieel
belastingschuld-begrip, of een "Steuerschuldverhaltnis". (De term belastingschuld
wordt door de wetgever wel gebruikt, zie bijv. art. 11 AWR).
De Algemene wet inzake rijksbelastingen kent een groot aantal bepalingen van
formeel-rechtelijke aard. Aan de belastingdienst zijn ruime bevoegdheden
toegekend. Het stelsel van toekenning van de bevoegdheden aan de be-
lastingdienst is binnen het stelsel van de AWR zo nadrukkelijk en gedetailleerd
uitgewerkt dat de uitwerking van materieelrechtelijke bepalingen daarbij
vergeleken op de achtergrond blijft.
Geppaart stelt dat de wijze waarop de wetgever dit heeft gedaan dikwijls een
bepaalde mate van wederkerigheid veronderstelt(284). Zo staat tegenover de
gebondenheid van de belastingplichtige om inlichtingen te verschaffen (art. 47
AWR) een veronderstelde bevoegdheid van de Inspecteur die inlichtingen te
vragen. De catalogus van bevoegdheden van de belastingplichtige steekt daarbij
ongunstig af tegenover de reeks bevoegdheden die aan de Kroon, de Minister
en vooral aan de Inspecteur zijn toebedeeld. Daarbij moet wel worden bedacht
dat het doel van de belastingheffing het eenzijdig verkrijgen van inkomsten
van de overheid zonder aanwijsbare tegenprestatie is. Burgers zullen trachten
zich zoveel mogelijk aan betaling van belastingen te onttrekken. De in de AWR
opgenomen bepalingen van strafrechtelijke aard wijzen daar nog eens op.
Men kan zich afvragen of de Algemene wet inzake rijksbelastingen een
evenwichtig uitgewerkt stelsel van formele rechten en verplichtingen van
burgers en belastingadministratie biedt. Zonder die vraag onmiddellijk negatief
te beantwoorden moet hier nog eens worden gewezen op het feit dat de
Inspecteur bij het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift niet aan een
termijn gebonden is, alsmede op het feit dat tegen enkele categorieen besluiten
van de Inspecteur (voorlopige aanslagen, besluiten niet vallende onder die
waarop art. 23 AWR het oog heeft) geen beroep mogelijk is.
Deze uitzondering op de gedachte dat in een rechtsstaat tegen beslissingen van
bestuursorganen in het algemeen beroep moeten openstaan, en dat op dat
beroep binnen een redelijke termijnbeslist moet worden, worden niet
gerechtvaardigd door de bijzondere aard van het belastingrecht. De wetgever
zou kunnen overwegen hierin verandering te brengen.
Geppaart is van mening dat het stelsel van bevoegdheden van de AWR niet
verder ten gunste van de belastingdienst moet worden ingegrepen(285).

Een geheel ander voorbeeld van een algemene wet is de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygitne(286). Deze wet regelt vrijwel uitsluitend onderwerpen van
formeelrechtelijke aard als het aanvragen van beschikkingen, inspraak-
procedures, inrichting van beschikkingen, en de intrekking en wijziging van
beschikkingen. Als algemeen beroepsorgaan is daarbij de Kroon aangewezen.
Het materitle recht vindt bijna volledig zijn plaats in de krachtens de
bijzondere milieuwetten gegeven beschikkingen en de daarbij opgelegde voor-
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waarden.
De Co6rdinatiewet Sociale Verzekeringen, de Algemene wet inzake rijks-
belastingen en de Wet algemene bepalingen milieuhygiene zijn op zichzelf
beschouwd betrekkelijk willekeurige voorbeelden van algemene wetgeving. Er
zouden ook andere voorbeelden gekozen kunnen worden. Niettemin lijken zij
een min of meer representatief stuk wetgeving op het terrein van het sociaal
recht, het belastingrecht en het milieurecht voorzover het erom gaat aan op
van die drie afzonderlijke beleidsterreinen ontwikkelde gemeenschappelijke
begrippen te regelen. Daarbij is het opvallend dat in die wetten de ontwik-
keling van materiele rechten en aanspraken (subjectieve publieke rechten) van
burgers en overheidsorganen nauwelijks tot stand komt.
Dit lijkt voorlopig nog een opgave voor de theorievorming door de literatuur
en de jurisprudentie, waarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
maatgevend kunnen werken. Maar vooral zal daarbij rekening kunnen worden
gehouden met de bijzondere aard van het betreffende rechtsgebied. In de
algemene wetgeving ligt, met name in het belastingrecht en het milieurecht
wordt dit duidelijk, vooral de nadruk op het toekennen van bevoegdheden aan
bestuursorganen, het openstellen van beroepsmogelijkheden voor de burgers en
het gestalte geven aan de beroepsprocedures. De nadruk ligt duidelijk op de
vorm en de totstandkoming van bestuursbesluiten en de eventueel daartegen
benutte rechtsbeschermingsmogelijkheden, en niet op de inhoud van die be-
sluiten.
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De rechtsbetrekkineen in het bestuursrecht.

In het voorgaande is al ingegaan op de subjectiveringstendens, dat wil zeggen:
het benadrukken van de rechtsverhoudingen tussen burgers en bestuursorganen
in plaats van het enket benadrukken van het resultaat van de
bestuursrechtelijke besluitvorming in het Nederlands bestuursrecht die is
bewerkstelligd door de hantering van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Als de verhouding tussen burger en overheidsorgaan wordt opgevat
als een rechtsbetrekking waarin wederzijdse rechten en plichten hun plaats
vinden kan dit tot de volgende conclusie leiden.
Het eenzijdig benadrukken van de toekenning van bevoegdheden aan be-
stuursorganen in de wetgeving vindt zijn oorsprong in een uit de vorige eeuw
stammende gedachte volgens welke de eenzijdig handelende overheid slechts
aan de wet gebonden was en voor het overige binnen de door hogere
overheidsorganen en de volksvertegenwoordiging gestelde grenzen vrij was. De
subjectiveringsgedachte die uitgaat van het bestaan van wederzijdse rechten en
verplichtingen tussen burgers en bestuursorganen doorbreekt die eenzijdigheid
doordat tegenover de bevoegdheden van bestuursorganen een subjectief
publiekrecht op een behoorlijke beslissing moet worden aangenomen. Bevoegd-
heidstoekenning en subjectief publiekrecht op een behoorlijke beslissing
fungeren binnen de rechtsbetrekking tussen burger en bestuursorgaan. In dit
verband kan de beschikking niet langer worden beschouwd als een
momentopname van de verbinding tussen burger en bestuursorgaan. De werking
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur maakt duidelijk dat deze
benadering plaats moet maken voor een dynamische beschouwing van
bestuurlijke besluitvorming in het algemeen.

Een eerste aanzet tot het formuleren van een theorie over rechtsbetrekkingen
in het administratief recht is in de jaren vijftig al door Vegting gegeven(287).
Vegting verstond onder een administatief-rechtelijke rechtsbetrekking een
betrekking waarbij hetzij het tot prestatie gerechtigde rechtssubject hetzij het
tot prestatie verplichte rechtssubject, dan wel beide rechtssubjecten een
overheidsorgaan is. (Om te bepalen wanneer een orgaan overheidsorgaan is, is
bij Vegting het begrip publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid bepalend, daarbij
gaat het om de mogelijkheid de rechtspositie van derden d\vingend te
wijzigen).
Vegting wil deze administratiefrechtelijke rechtsbetrekking in een systeem
onderbrengen dat moet dienen als grondslag voor de bestuurshandelingen (Op
andere terreinen, bijvoorbeeld de bestuursorganisatie, werkt hij dit niet uit).
Hij wil daarbij echter het schema hanteren dat aan het Vierde Boek van het
Burgerlijk Wetboek ten grondslag ligt.(288) Vegting gaat daarbij uit van een
gelijke binding aan verbintenissen uit de wet en verbintenissen uit
overeenkomst. Hij stelt dat burgers niet alleen principieel gebonden zijn aan
voorschriften die de gezagsuitoefenende macht in de samenleving geeft, maar
evenzeer aan regels die de burgers zichzelf stellen.
Voor het administratief recht geldt dus, evenals voor het burgerlijk recht, dat
rechtsbetrekkingen zowel door de wet als door een overeenkomst kunnen
worden gegrondvest. Dit heeft opvallende gevolgen voor de dogmatiek. Als,
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naar analogie van het burgerlijk recht, een vorm van wilsovereenstemming
bepalend is voor het tot stand komen van een meerzijdige rechtshandeling,
moet een aanstelling in ambtelijke dienst als een overeenkomst orden
beschouwd en niet als een eenzijdig bepaalde rechtsverhouding. Immers, altijd
werd aangenomen dat een aanstelling tot ambtenaar (hieronder niet begrepen
dienstplichtige militairen) nooit kon geschieden tegen de wil van de
betrokkene.(289) Hieruit blijkt dat het begrijpen van de verhouding tussen
burger en bestuursorgaan als een rechtsbetrekking het mogelijk maakt soms te
rigide dogmatische indeling van de bestuurshandelingen te doorbreken. Vegting
heeft echter weinigen kunnen overtuigen van de voordelen die zijn zienswijze
bood.

De benadering van de rechtsbetrekking door Belinfante sluit nog het dichtst
aan bij Vegtings benadering.(290) Bij Donner komt de gedachte van de
rechtsbetrekking tussen burger en bestuursorganen in de vierde druk van zijn
Algemeen Deel nog aan de orde. Begrippen als subjectief recht, discretionaire
bevoegdheid en vage norm vinden hier een plaats, maar worden eigenlijk
nauwelijks uitgewerkt. Een goed verstand met de bestuurshandelingen, met
name met het beschikkingsbegrip, ontbreekt evenwel.(291)
In de vijfde druk komen zelfs bovengenoemde begrippen niet meer afzonderlijk
aan de orde. Donner werkt het begrip rechtsbetrekking in het geheel niet uit.
Sterker dan in de vierde druk het geval was, legt hij de nadruk op een
uitwerking van het beschikkingsbegrip. Andere bestuurshandelingen zoals de
overeenkomst en de rechthandeling naar burgerlijk recht worden summier be-
handeld. Beleidsregels, plannen en nota's worden beschouwd als praktijkver-
schijnselen, die door Donner als enigzins inferieur ten opzichte van het "echte"
bestuursrecht worden geoordeeld.(292)
De wijze waarop het begrip rechtsbetrekking in de Nederlandse bestuurs-   1
rechttheorie vorm is gegeven, lijkt echter steeds te zijn beperkt tot het leggen
van een soort fundering onder de diverse typen bestuurshandeling. Het begrip      
rechtsbetrekking wordt als zelfstandig begrip niet tot ontwikkeling gebracht.
Dit laatste is wel het geval in het eerste deel van het Voorontwerp voor een     I
Algemene wet bestuursrecht. Alvorens hier inhoudelijk op wordt ingegaan is
het noodzakelijk de voorgeschiedenis van dit Voorontwerp in het kort weer te     '
geven.
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De Algemene wet bestuursrecht.

Het denken over algmene bepalingen van administratief recht heeft al een
betrekkelijk lange voorgeschiedenis. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat binnen
Vereniging voor Administratief Recht dit onderwerp al sinds 1948 diepgaand
werd bestudeerd. Het gelijknamige rapport Algemene bepalingen van
administratief recht is daarvan het resultaat.
In 1974 is eveneens in de kring van de Vereniging voor Administratief Recht
door de daartoe in het leven geroepen commissie - Van Maarseveen een ont-
werp van een wet houdende algemene bepalingen van administratief recht
opgesteld.(293) Dit ontwerp had echter een beperkte strekking. Het ontwerp
wilde niet meer dan enige bepalingen met betrekking tot beschikkingen vast-
stellen. Besluiten van algemene strekking vielen bij voorbeeld niet onder het
toepassingsbereik. In wezen kwam het neer op de codificatie van enige
procedurele algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals zorgvuldigheid bij
de voorbereiding van beschikkingen, het horen van belanghebbenden, de
motivering en de bekendmaking van beschikkingen. Bij de opstelling van het
ontwerp is veel aandacht besteed aan rechtsvergelijking. Als resultaat van dit
rechtsvergelijkend onderzoek kwam men tot de conclusie dat de motivering van
beschikkingen en het horen van belanghebbenden steeds als hoeksteen van een
regeling van de bestuurlijke besluitvormingsprocedure werden aangetroffen.
Deze bevinding heeft een belangrijke invloed op de uiteindelijke vormgeving
van het bescheiden ontwerp gehad.
In de herziene grondwet van 1983 is in art. 107, tweede lid, Gw een bepaling
opgenomen die luidt: "De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast".
Duidelijk is in elk geval dat de grondwetgever dit voorschrift als een ver-
plichting beschouwt.
Nog voor de herziene Grondwet inwerking trad stelden de ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken een startwerkgroep in die tot taak kreeg
een plan voor het tot stand brengen van wetgeving inzake algemene regels van
bestuursrecht op te stellen. De startwerkgroep formuleerde een aantal ge-
dachten over de mogelijke inhoud van de wet(294). In ieder geval zouden
bepalingen met betrekking tot de diverse typen bestuurshandelingen (beschik-
kingen; beleidsregels; plannen; bestuursovereenkomsten; goedkeuring en ver-
nietiging), de handhaving van het bestuursrecht en bepalingen betreffende
bezwaar en beroep moeten worden geregeld. Deze bepalingen zouden echter
voorafgegaan moeten worden door bepalingen die gericht waren tot bestuursor-
ganen in het algemeen en door bepalingen die tot een ieder zijn gericht,
alsmede bepalingen inzake advisering(295).
Juist deze bepalingen zouden een positivering van algemeen aanvaarde
rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten vormen.
Daarbij dacht men dan met name aan het gelijkheidsbeginsel, het verbod van
d6tournement de pouvoir en de vormen van betrokkenheid van de burger bij de
voorbereiding van bestuursbehandelingen. Ook informatie- en openbaar-
heidsverplichtingen alsmede bepalingen betreffende de bescherming van per-
soonsgegevens zijn door de Startwerkgroep genoemd. Men overwoog voorts dat
de verplichting voor burgers om medewerking te verlenen en inlichtingen te
geven en de de mogelijkheden van rechtsverwerking door de burger een plaats
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zouden moeten vinden in de wet.
Deze voorlopige gedachten van de Startwerkgroep geven blijk van een orienta-
tie op het bestuursrecht die niet beperkt blijft tot de beschikking als: het
eindpunt van een bestuurlijk besluitvormingsproces. Deze gedachten gaan meer
in de richting die de dynamiek van rechtsbetrekking tussen bestuursorgaan en
burger benadrukt.

Deze dynamiek komt hierin tot uitdrukking dat bestuurlijke besluitvorming niet
meer uitsluitend door het bestuur zelf geschiedt, maar ook de burger gelegen-
heid moet worden gegeven zijn zienswijze naar voren te brengen; dat het
bestuur daar waar nodig en waar mogelijk rekening mee moet houden; dat ook
op de burger verplichting rust tot medewerking, en bovenal: dat de burger een
subjectief recht op een behoorlijke beslissing heeft.
Deze gedachten zijn wat verder uitgewerkt in het Eerste Voortgangsrapport
van de bij K.B. van 23 augustus 1983 ingestelde commissie Wetgeving algemene
regels van bestuursrecht.(296) De commissie lijkt de relatie tussen burgers en
bestuursorganen primair als een rechtsbetrekking te beschouwen, waarin
elementen van tweezijdigheid een grotere rol zijn gaan spelen. Dit zal in
nieuwe wettelijke regeling tot uitdrukking moeten komen. Tegelijk verbindt
men daaraan het streven de nieuwe wettelijke regeling niet meer uitsluitend
rond het beschikkingsbegrip op te bouwen.
In het eerste deel van het Voorontwerp voor een Algemene wet bestuursrecht
is de verhouding tussen burger en bestuursorgaan uitdrukkelijk gekarakteriseerd
als een rechtsbetrekking in de hierboven omschreven zin.(297) Deze opvatting
is aan het voorontwerp ten grondslag gelegd. De algemene beginselen van
behoorlijk bestuur zijn ook hier als uitgangspunt genomen voor een analyse
van rechtsbetrekking tussen burger en bestuursorgaan. Het ontwerp heeft mede
tot doel deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur - die hier uitdrukke-
lijk als rechtsregels, en niet als algemene rechtsbeginselen zijn begrepen - te
codificeren. Dit heeft men echter vorm willen geven zonder het subjectief
publiekrecht van de burger op een behoorlijke beslissing als zodanig
uitdrukkelijk te erkennen.
Het bestaan van dit subjectief publiek recht moet uit het ontwerp worden
afgeleid.
Hoe is dit voorlopig vorm gegeven in het Voorontwerp? Na hoofdstuk 1, waarin
enige definitie-bepalingen en enkele bepalingen betreffende het toe-
passingsbereik van de wet zijn opgenomen, volgt hoofdstuk 2 "Verkeer tussen
burgers en bestuursorganen". In dit hoofdstuk is naast de onderwerpen ver-
zoekschriften en openbaarheid in het bestuursrecht, een aantal algemene regels
opgenomen die gelden voor elk contact tussen burger en bestuursorgaan. Het
gaat hierbij om het recht van (rechts)bijstand en vertegenwoordiging en de
verplichting van bestuursorgaan om geschriften die kennelijk aan het verkeerde
bestuursorgaan zijn gericht door te zenden aan het juiste bestuursorgaan (resp.
art. 2.1.2 en 2.1.3). Daarnaast is de algemene bepaling opgenomen dat be-
stuursorganen hun taak zonder vooringenomenheid dienen te vervullen.
Diegenen die persoonlijke belangen bij bepaalde besluiten hebben, dienen
daarom van het besluitvormingsproces te worden uitgesloten. Deze bepalingen
worden in andere hoofdstukken van de wet aangevuld.
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Het beerip besluit.

In hoofdstuk 3, getiteld "Algemene bepalingen over besluiten" zijn regels
opgenomen over besluiten. Uitgangspunt van dit hoofdstuk is het begrip besluit.
Art. 1.3. omschrijft besluit als een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit

besluitbegrip is aanmerkelijk ruimer dan het klassieke begrip beschikking.
Onder het besluit begrip naast de beschikking ook de bestuursovereenkomst, de
beleidsregel, het plan en andere besluiten van algemene strekking die geen
algemeen verbindende voorschriften zijn (Art. 1.3 omschrijft beschikking als
een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing
van een aanvraag daarvan). Hoofdstuk      3 is echter slechts gedeeltelijk      van
toepassing op besluiten van inhoudende algemeen verbindende voorschriften en
op handelingen van bestuursorganen die geen besluiten zijn, dat wil zeggen
voor zover de aard van het besluit, resp. de handeling zich daartegen niet
verzet. Zodoende krijgen de regels die als uitwerking van het beginsel van het
recht op een behoorlijke beslissing kunnen worden beschouwd een zeer ruim
toepassingsbereik.
De gedeeltelijke van toepassing verklaring van die regels op algemeen
verbindende voorschriften en de (soms zeer) gedetailleerde uitwerking ervan
lijken ertoe te leiden dat aanvaarding van het Ontwerp-Algemene wet
bestuursrecht dwingt tot een andere visie op het verschijnsel algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur. De vraag is of daar nog van kan worden
gesproken. De grenzen met de in de literatuur opgestelde algemene beginselen
van behoorlijke regelgeving vervagen in elk geval (De uitspraak van de Hoge
Raad inzake de landbouwluchtvaartregeling(298)leidt ook al tot die conclusie).
Kan er bij voorbeeld nog worden gesproken van het zorguldigheidsbeginsel als
blijkt dat er in feite een groot aantal zeer van elkaar verschillende zorgvuldig-
heidsnormen onder vallen? (De algemene zorgvuldigheidsplicht bij voorbereiding
en uitvoering van besluiten, de zorgvuldigheid bij advisering met betrekking tot
besluiten, afwijkende zorgvuldigheidsnormen bij de zgn. uitgebreide
voorbereidingsprocedure - zie de indeling van hoofdstuk 3 Algemene wet
bestuursrecht).
Als de in het wetsontwerp neergelegde regels worden beschouwd als uitwerking
van het subjectief recht op een behoorlijk beslissing, kunnen de omschrijvingen
en indelingen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals in deze
in de literatuur zijn ontwikkeld, worden gerelativeerd.
Illustratief is in dit verband de wijze waarop in artikel 3.2.3. het materiele
zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van willekeur, het evenredigheidsbeginsel en
de verplichting de bij het besluit betrokken belangen behoorlijk af te wegen
zijn samengevoegd (298a). De redactie van het artikel is blijkens de memorie
van toelichting(299)tot stand gekomen onder meer omdat de beginselen niet
scherp ten opzichte van elkaar kunnen worden afgegrensd.
Naast de in dit artikel neergelegde normen zijn in de artt. 3.2.1. en 3.2.2. nog
de verplichting van het bestuursorgaan tot een behoorlijke voorbereiding van
de te nemen besluiten, en het verbod van de detournement de pouvoir
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opgenomen.
Deze drie artikelen kunnen als kern van de regeling met betrekking tot de
bestuurlijke besluitvorming worden beschouwd. De paragraaf betreffende
advisering (paragraaf 3.3.) en de paragraaf betreffende de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure kunnen worden beschouwd als een uitwerking van de ver-
plichting tot een behoorlijke voorbereiding van de te nemen besluiten.
In hoofdstuk 4 "Bijzondere bepalingen over besluiten", waarvan de Commissie
wetgeving algemene regels van bestuursrecht tot dusverre alleen titel 4.1.
betreffende beschikkingen heeft opgesteld, is eveneens een aantal bepalingen
opgenomen waarin verplichtingen aan burgers worden opgelegd. De aanvrager
van een beschikking dient bijvoorbeeld gegevens en bescheiden te overleggen
die het bestuursorgaan nodig heeft om een beslissing te nemen. De uitwerking
van de aanvraagprocedure geeft aan dat burger en bestuursorgaan tegenover
elkaar staan in een rechtsbetrekking. Zowel burgers als bestuursorganen hebben
in een bestuurlijke besluitvormingsprocedure rechten en verplichtingen. De
dynamiek van de rechtsbetrekking wordt aldus gestalte gegeven. Zo zijn er aan
de gegevensverstrekkingsplicht van de burger ook grenzen gesteld: ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer of ter bescherming van
bedrijfsgegevens kan de aanvrager weigeren bepaalde gegevens te verstrekken.
De aanvrager zelf zal hier een belangen-afweging moeten maken tussen de
belangen die gediend zijn met de verstrekking van de gegevens, en de belangen
die gediend zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of
bedrijfsgegevens (art. 4.1.13).
De informatie die het bestuursorgaan nodig heeft om op de aanwaag van de
burger te kunnen beslissen, kan er, gelet op het beleid dat terzake wordt
gevoerd, toe leiden, dat de aanvraag moet worden afgewezen. Alvorens dit te
doen, moet het bestuur de aanvrager in staat stellen te worden gehoord. De
hoorplicht kan eveneens worden beschouwd als een uitwerking van de zorgvul-
digheidsnorm.
Datzelfde geldt voor de in de paragrafen 4.1.3. en 4.1.4. geregelde beslis-
termijnen en de motiveringsplicht. De regeling inzake beslistermijnen lijkt
hoofdzakelijk tot doel te hebben te voorkomen dat het bestuur op ingekomen
aanvragen te traag of in het geheel niet reageert. De regeling van de moti-
vering van de beschikkingen gaat uit van een algemene plicht van het be-
stuursorgaan tot motivering. In het beginsel dienen alle beschikkingen op een
dergelijke motivering te berusten. Slechts wanneer redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat, kan het bestuursorgaan de
motivering achterwege laten.
Opvallend is de verhouding van de motivering van de beschikking tot de
adviezen die na de aanvraag van de beschikking zijn ingewonnen. De mogelijk-
heid voor het bestuursorgaan in de motivering te verwijzen naar het uitge-
brachte advies, als dit ter kennis van belanghebbenden is gebracht, wordt in
het ontwerp voorgesteld.
Afwijking van een krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies dient
uitdrukkelijk te worden gemotiveerd.
De in de hoofdstukken 3 en 4 opgenomen bepalingen gelden slechts res-
pectievelijk voor besluiten in het algemeen en voor beschikkingen.
Toch zijn er in deze hoofdstukken een aantal bepalingen die naar hun aard
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evenzeer toepasbaar zouden kunnen zijn in bezwaarschriftenprocedures en in
administratief beroep. Beslissingen op bezwaarschriften en beslissingen op
ingestelde beroepen zijn immers ook beslissingen van bestuursorganen. De wens
tot harmonisatie van bezwaar- en beroepsprocedures en de aparte aard van
deze procedures, waarin het rechtsbeschermingsaspect een belangrijke rol
speelt, noodzaakte de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht
echter tot het afzonderlijk codificeren van bepalingen met betrekking tot
bezwaar en beroep. Veel bepalingen uit hoofdstuk 6 kunnen eveneens worden
gekenschetst als een uitwerking van de zorgvuldigheidsnorm. Het accent ligt in
dit hoofdstuk op procedurele normen. Daarop hoeft hier niet te worden
ingegaan.

Wat zijn de gevolgen van het Ontwerp Algemene wet bestuursrecht voor het
beschikkingsbegrip?
Het klassieke eenzijdig opgevatte beschikkingsbegrip verdwijnt naar de ach-
tergrond. De beschikking wordt, naast andere rechtsconstructies, geplaatst in
het kader van de rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger die onder
meer gericht zijn op het scheppen van een subjectief publiekrecht op een
behoorlijke besluitvorming.
Een sleutelrol is in dit geheel weggelegd voor het begrip besluit. Dit begrip
sluit aan bij het gelijknamige begrip uit artt. 3 en 58 Ambtenarenwet 1929 en
art. 2 Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie. Ook in art. 2 Wet
Arob is dit begrip gebruikt. Besluiten omvatten in het stelsel van de Algemene
wet bestuursrecht dus mede beschikkingen, bestuursovereenkomsten, plannen en
beleidsregels. Dit is een belangrijke vooruitgang.
De vraag rijst echter of het wenselijk is het toepassingsbereik van het
besluitbegrip zodanig te omschrijven dat besluiten inhoudende algemeen ver-
bindende voorschriften ook door de Algemene wet bestuursrecht worden be-
heerst. Weliswaar is de clausule "voor zover de aard van de besluiten zich
daartegen niet verzet" (art. 3.1.1, eerste lid, Awl)) in het ontwerp opgenomen,
maar de Memorie van Toelichting biedt weinig fundamentele beschouwingen
over de vraag of toetsing van de gedelegeerde regelgeving aan de algemene
rechtsbeginselen wenselijk of zinvol is. Immers, dat lijkt de opneming van deze
bepaling tot gevolg te hebben. Hier wordt de mening verdedigd dat een derge-
lijke bepaling in het ontwerp niet voldoende is gemotiveerd. Hoewel ontegen-
zeggelijk het bestuur mede tot taak heeft wetgeving voor te bereiden, en in de
meeste gevallen ook zelf wetgever is, is de wetgevende taak in beginsel toch
een andere dan de bestuurlijke taak. Wetgeving heeft onder meer tot doel
algemene maatschappelijke belangen af te wegen. Juist daarom bestaan er voor
de directe typen van de wetgeving waarborgen voor de totstandkoming en de
bekendmaking. Wetgeving is, althans in beginsel,democratisch gelegitimeerd:
wetgeving berust of op een rechtstreeks besluit van een vertegenwoordigend
orgaan, of is via de weg van de ministeriele verantwoordelijkheid aan
democratische controle onderworpen.
Bestuurlijk optreden heeft hoofdzakelijk tot doel bijzondere belangen tegen
algemene belangen af te wegen en hieromtrent beslissingen te nemen die met
het geschreven en ongeschreven recht overeenstemmen. Controle op dit
optreden vindt plaats door de rechter, die hiertoe bij uitstek geschikt is,
omdat hij een concreet eeschil beslecht omtrent concrete rechten, aanspraken
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en verpichtingen. (Politieke controle vervult hierbij slechts een nevenfunctie).
Bovendien bestaan er tussen algemeen verbindende voorschriften en be-
schikkingen verschillen in rechtsgevolgen. Bij voorbeeld: Een beschikking kan
door de rechter wegens strijd met een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur worden vernietigd. Een algemeen verbindend voorschrift kan slechts
door intrekking van de wetgever zelf zijn gelding verliezen, ook al heeft een
rechter dit voorschrift onverbindend verklaard of buiten toepassing gelaten.
Er bestaat, als ervan wordt uitgegaan dat rechtspraak tot doel heeft indivi-
duele rechten en verplichtingen vast te stellen, geen bezwaar tegen besluiten
van algemene strekking die geen algemeen verbindende voorschriften zijn,
eveneens aan rechterlijke controle te onderwerpen. Ook bij deze categorie
besluiten zijn burgerlijke rechten en verplichtingen in het geding. Ver-
dragsverplichtingen dwingen de Nederlandse wetgever zelfs daartoe. (art. 6
EVRM) Een wettelijke bepaling die tot doel heeft gedelegeerde regelgeving aan
een gecodificeerd stelsel van algemene rechtsbeginselen onderwerpt, verdient
een deugdelijke grondslag. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn niet
voor de beoordeling van regelgeving bedoeld. Moet bijvoorbeeld van een
wettelijk voorschrift worden verwacht dat het een voldoende draagkrachtige
motivering bezit? Moet de rechter de bevoegdheid toekomen te beoordelen of
de wetgever zijn bevoegdheid voor een ander doel heeft gebruikt dan waartoe
die bevoegdheid is verleend? Zeker is het zo dat de Hoge Raad in het
landbouwluchtvaart-arrest de toetsing van gedelegeerde wetgeving (in casu ging
het om een ministeriele regeling) aan algemene rechtsbeginselen (niet: algemene
beginselen van behoorlijk bestuur) in zoverre mogelijk achtte dat toetsing aan
het verbod van willekeur ertoe zou kunnen leiden dat een lagere wettelijke
regeling onrechtmatig zou moeten worden geoordeeld.
De Hoge Raad voegde daar echter aan toe dat de rechter in dit soort zaken
grote terughoudendheid zou moeten betrachten. De rechter zou niet tot
onrechtmatigheid kunnen concluderen op grond van de motivering van het
voorschrift of van de grondslagen van het voorschrift (of op grond van een
zijns inziens onjuiste belangenafweging: art. 11 Wet Algemene Bepalingen
verbiedt dit.) Wel kan de motivering aan de orde komen in het kader van de
algemene toetsingsmaatstaf "kennelijke onredelijkheid". Hieruit blijkt dat de
Hoge Raad slechts terughoudend en behoedzaam deze stap zet, en daarbij
verwijst naar het fundamenteel onderscheid tussen wetgevende en rechterlijke
verantwoordelijkheid binnen ons staatsbestel.
Erkend moet worden dat wetgeving en bestuur geen scherp afgebakende
grenzen kennen: de plaats en de functie van de beleidsregel wijzen daar
bijvoorbeeld op. Toch is de vraag of in de Algemene wet bestuursrecht deze
stap gezet moet worden die deze grenzen nog verder doet vervagen. De keuze
in de memorie van toelichting lijkt (nog) niet voldoende onderbouwd. (Daarmee
is niet gezegd dat rechterlijke toetsing van gedelegeerde wetgeving aan alge-
mene rechtsbeginselen in beginsel moet worden afgewezen: algemene beginselen
van behoorlijke regelgeving of algemene rechtsbeginselen zijn hiervoor mischien
beter geschikt dan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wellicht kan
daarbij ook een onderscheid tussen de diverse typen van gedelegeerde regel-
geving uitkomst bieden.)
Een ontwikkeling die valt toe te juichen is dat de Algemene wet Bestuursrecht
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in beginsel van overeenkomstige toepassing is op andere rechtshandelingen dan
besluiten. Het zal hierbij voornamelijk gaan om de privaatrechtelijke
rechtshandelingen en besluiten gericht op feitelijk handelen. Deze constructie
kan worden beschouwd als een uitwerking van de verdere integratie van
publiek- en privaatrecht in de verhouding tussen burgers en bestuursorganen.
De gemengde rechtsleer (Art. 3.1.1. 15 NBW is de civielrechtelijke evenknie
van art. 3.1.1. lid 2 Algemene wet bestuursrecht).
Als bij inwerkingtreding van een Algemene wet bestuursrecht het zeer ruim
opgevatte besluit-begrip het nieuwe dogmatische middelpunt van het
Nederlandse bestuursrecht moet gaan worden, noodzaakt dit echter tot een
uitbreiding en/of wijziging van de bevoegdheid van de administratieve rechters:
er zal tegen - in beginsel alle typen - besluiten beroep opgesteld moeten
worden. Het zou wenselijk zijn, dat na de in werking treding van de
Algemene wet bestuursrecht, de Wet Arob gewijzigd wordt. Er zou dan beroep
opengesteld kunnen worden tegen besluiten, voorzover deze geen rechtshande-
lingen naar burgerlijk recht of algemeen verbindende voorschriften zijn.
De eerste uitzondering wordt gerechtvaardigd door het feit dat in Nederland de
burgerlijke rechter in beginsel alle geschillen over schuldvordering en andere
burgerlijke rechten beslecht, ongeacht het feit of hierbij overheidsorganen
partij zijn, aldus luidt de algemeen aanvaarde interpretatie van art. 2 R.0.
(Een uitzondering kan worden gemaakt voor die besluiten die krachtens
privaatrechtelijke bevoegdheden in het kader van de algemene publieke be-
stuurstaak of de beheerstaak ten aanzien van het publieke domein zijn geno-
men.)
De tweede uitzondering kan voorlopig worden opgenomen in afwachting van de
ontwikkeling van een adequaat toetsingskader voor algemeen verbindende
voorschriften afkomstig van gedelegeerde wetgevers.

In ieder geval is het duidelijk dat de positie van het beschikkingsbegrip
veranderd is, en dat deze nog verder veranderen zal. Bij de verdere verande-
ringen zal veel afhangen van de kans van slagen van het Ontwerp voor een
Algemene wet bestuursrecht.
Teruggerekend tot de tijd van de Franse revolutie en het Allgemeines Land-
recht fur die preussischen Staaten, bestaat het beschikkingsbegrip al een kleine
200 jaar. Zo bezien had Otto Mayer gelijk toen hij beweerde:
"Man muss eigentlich jede Gelegenheit benutzen, um daran zu erinnern dass es
etwas gibt, was man Obereingekomen ist als Verwaltungsakt zu bezeichnen, und
das mit der Aufnahme dieses Begriffes in die wirklichkeit unseres 6ffentlichen
Rechtes etwas grosses geschehen ist".(300)

89



Hoofdstuk 3

HET BEGRIP RECHTSKRACHT VAN
BESCHIKKINGEN

Het begrip rechtskracht van beschikkingen is, net als het beschikkingsbegrip
zelf, in het Nederlandse bestuursrecht geintroduceerd door C.W. van der Pot in
zijn bijdrage aan de bundel Nederlandsch Bestuursrecht getiteld "De vormen
van het besturen".
Het is daarom niet verwonderlijk dat de achtergrond waartegen het be-
schikkingsbegrip tot stand is gekomen, ook zijn uitwerking op de vorming van
het begrip rechtskracht van beschikkingen niet heeft gemist. Dat wil zeggen
dat ook bij de vorming van dit begrip Duits en Frans recht een rol hebben
gespeeld. Hier moet echter worden opgemerkt dat de invloed van het Duitse
bestuursrecht aanmerkelijk groter is geweest dan de invloed van het Franse
recht. De redenen die daar toe aanleiding hebben gegeven, zijn gelegen in de
aard van het Franse en Duitse bestuursrecht zelf.
De theorievorming in het Franse bestuursrecht heeft een concreet karakter. Zij
bestaat voornamelijk uit ordening en analyse van jurisprudentie van de admini-
stratieve rechter. Dat betekent dat er een rechtstreekse band bestaat tussen
theorievorming en concrete gevalsoplossing. De theorievorming is een afgeleide
van het oplossen van concrete gevallen, en daar zelf ook weer op gericht. Het
formuleren van algemene begrippen en het geven van een nauwkeurige
omschrijving van die begrippen is kenmerkend voor het Franse bestuursrecht.
In het Duitse bestuursrecht volgt men een andere benadering. Het wordt als
belangrijk beschouwd algemene begrippen op te stellen om zodoende zoveel
mogelijk tot "het wezen der dingen" door te dringen. Daarnaast wil men, door
die begrippen onderling te verbinden de samenhang binnen het rechtsgebied te
vergroten. Begripsvorming heeft dus niet een functie bij het oplossen van
concrete geschillen, maar heeft een meer abstract karakter. Dit kan goed
worden geillustreerd aan de hand van het begrip rechtskracht van
beschikkingen. In het Duitse bestuursrecht is het begrip "Rechtskraft von
Verwaltungsakte" een afgeleide van het begrip Verwaltungsakt. In hoofdstuk 2
is al ingegaan op de opvattingen in de Duitse jurisprudentie en literatuur dat
het begrip Verwaltungsakt een "Zweckbegriff' is. Dit betekent dat dit begrip
bepaalde functies worden toebedacht binnen het geheel van   de
administratiefrechtelijke theorie. In dit verband wordt het begrip onder meer
beschouwd als aanknopingspunt voor bezwaar en beroep, of als eindpunt van
een bestuurlijke besluitvormingsprocedure. Rechtskraft is, of beter: was een
vergelijkbaar afgeleide van het Verwaltungsaktbegrip. Het ging om de
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gebondenheid van bestuursorgaan, rechter, wetgever e.d. aan de uitkomsten van
bestuurlijke besluitvorming in werkelijk alle denkbare modaliteiten.
Een dergelijke werkwijze volgt men in Frankrijk niet. Het begrip rechtskracht
van beschikkingen kent men er niet. Gebondenheid aan bestuurlijke
besluitvorming is een vraagstuk dat aan de orde komt, wanneer vragen als de
ontvankelijkheid in bezwaar en beroep tegen actes administratifs aan de orde
zijn. Een begrip als acte administratif wordt ook veel minder dan in Duitsland
het geval is behandeld als begrip waaraan tal van theoretische constructies
worden verbonden. De Nederlandse stijl van wetenschapsbeoefening staat
aanmerkelijk dichter bij de Duitse dan bij de Franse stijl. Dat is niet alleen
het gevolg van rechtstreekse beinvloeding, maar ook het gevolg van het
ontbreken van een eenvormig stelsel van administratieve rechtspraak. Hoe het
ook zij, in dit hoofdstuk valt de nadruk op beinvloeding uit Duitse bronnen.
Van directe beinvloeding uit Franse bronnen is minder nadrukkelijk sprake.
Het is noodzakelijk hier nog eens terug te komen op het feit dat in jaren '20
en '30, toen in Nederland de administratiefrechtelijke theorievorming op gang
kwam, men in Duitsland nog onder de invloed stond van de opvatting dat het
bestuursrecht beschouwd moest worden als een orde van objectief recht. Op
het terrein van het bestuursrecht werd het bestaan van subjectieve rechten en
aanspraken van de burger soms nog ontkend of hoogstens beschouwd als een
"reflex" van een regel van objectief recht. Het bestuursrecht is eenzijdig
gericht op regels en besluiten met betrekking tot het functioneren van
bestuursorganen. Daarbij past een stelsel van rechtsbescherming dat zich veel
meer richt op handhaving van het objectieve recht, dan op bescherming van de
belangen van de klagers. Daarbij past tevens een Verwaltungsakt-figuur
waarmee de overheid in beginsel eenzijdig, het recht toepast in concrete
gevallen. In dat stelsel past dan ook dat de werking van een Verwaltungsakt
met die van een rechterlijk vonnis wordt vergeleken, in plaats van de werking
van die Verwaltungsakt te beschouwen binnen de rechtsbetrekking tussen de
burger en bestuursorgaan. En bij een visie die het bestuursrecht eenzijdig
vanuit de positie van het bestuursorgaan beschouwt, past ook de gedachte dat
elke Verwaltungsakt in beginsel vrij intrekbaar is.
Deze gedachten hebben de Nederlandse theorievorming diepgaand beinvloed. Dit
zal hieronder worden behandeld.
Thans vinden deze standpunten geen aanhang meer. Het leerstuk van de
rechtskracht van beschikkingen staat nu geheel in de sleutel van de rechts-
verhouding tussen burger en bestuursorgaan. Dit is vooral te danken aan de
ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Beschikkingen
zijn nu niet meer zonder meer vrij intrekbaar. Intrekbaarheid van be-
schikkingen is nu pas geoorloofd wanneer dit in overeenstemming is met de
geldende wettelijke voorschriften en de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur.
Ook andere aspecten spelen een rol. De ontvankelijkheid van het beroep tegen
beschikkingen, hetgeen ook kan worden beschouwd als aantasting van een
beschikking, is soms weer afhankelijk van de kwaliteit van de rechtsgang. Dat
daarbij een verschil kan bestaan in procedurele rechten tussen de positie van
de burger en die van het betrokken bestuursorgaan (vgl. HR 6 februari 1987,
RvdW. 87, 49), verwijst evenzeer naar de subjectiveringstendens in de
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Nederlandse bestuursrechtstheorie. In het vorige hoofdstuk is al aangeduid dat
daarmee is bedoeld: het beschouwen van het administratief recht als een
rechtsgebied waar niet meer het resultaat van de bestuursrechtelijkebesluitvorming, maar de rechtsverhouding tussen burgers en bestuursorganen
centraal staat.
Een en ander komt hieronder uitgebreid ter sprake.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de Nederlandse theo-
rievorming over het rechtskrachtbegrip tot ongeveer de jaren vijftig, waar de
nadruk wordt gelegd op degenen die zich in toonaangevende handboeken en
dissertaties met rechtskracht bezighielden (Van der Pot, Donner en Vegting).Daarna volgt een kort overzicht van de wijze waarop het rechtskrachtbegripzich in de Duitse theorie ontwikkelde van f 1880 tot + 1920. Uitvoeriger wordt
stilgestaan bij schrijvers die invloed op de Nederlandse theorievorming hebben
uitgeoefend (Fleiner, Jellinek en Merkl).
Vervolgens is een wat kortere paragraaf gewijd aan de Franse theorievorming,
Korter, omdat de invloed op het begin van de Nederlandse theorievorming wat
geringer is geweest. Belangrijk zijn hier enige arresten van de Conseil d'Etat
uit 1922. In de laatste paragraaf worden enige conclusies getrokken en delatere ontwikkelingen van het rechtskrachtbegrip in Nederland beschreven.
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3.1 Het begrip rechtskracht in het Nederlandse bestuursrecht

Begripsbepaling

Het begrip rechtskracht van beschikkingen wordt meestal verstaan als het
vermogen of de eigenschap van een beschikking om weerstand te bieden tegen
pogingen haar bestaan in rechte aan te tasten. Het gaat hier dus om de vraag
in hoeverre een beschikking definitief is, of, anders gezegd om de
duurzaamheid van de beschikking.(1)
Het is nodig het begrip wat verder te verduidelijken. Rechtskracht v66r-
onderstelt namelijk een andere vraag. Gebrek aan rechtskracht (of een zwakke
rechtskracht) doet een beschikking tenietgaan, dat volgt uit bovenstaande
omschrijving. Een beschikking die tenietgaat, houdt op te werken, is met
andere woorden niet geldig meer. Rechtskracht v66ronderstelt dus

rechtsgelding. In het hoofdstuk over het beschikkingsbegrip is de beschikking
opgevat als rechtshandeling die rechtskarakter heeft, als een handeling die in
de wereld van het recht wijzigingen bewerkstelligt. De rechtskracht van de be-
schikking is dus het in staat zijn van die beschikking om vorenbedoelde
wijzigingen te effectueren ondanks pogingen die het tegengestelde willen
bereiken.(2) Vele schrijvers hanteren dit begrip in deze zin.(3)
De term rechtskracht wordt niet uitsluitend in verband gebracht met
beschikkingen. Een enigszins afwijkende benadering is die van J.R. Stellinga.
Stellinga ziet rechtskracht als een verschijnsel dat universeel in het
administratief recht voorkomt. Het geldt behalve voor bestuurshandelingen ook
voor wetgevende, rechterlijke en politiemaatregelen.(4) (Naar deze functies
deelt Stellinga het administratief recht in. Administratief recht valt bij hem
dus niet samen met bestuursrecht.) Op zichzelf is dat niet helemaal onjuist.
Het is echter zo dat verschijnselen die veel op rechtskracht lijken en die
voorkomen bij algemeen verbindende voorschriften en rechterlijke uitspraken al
sinds jaar en dag een eigen benaming hebben gekregen, te weten geldigheid
(of: kracht van wet) en kracht en gezag van gewijsde. Deze termen bestaan
niet willekeurig maar hebben ook een andere betekenis, dan het begrip rechts-
kracht van beschikkingen. Voor geldigheid is dat boven al aangegeven, voor
kracht en gezag van gewijsde volgt dat nog. Stellinga's mening wordt hier niet
gevolgd.

Terminologie

De bestudering van het gebruik van de term rechtskracht in het Nederlandse
recht maakt duidelijk dat deze term verschillende betekenissen kan hebben.
In de wetgeving treft men de term rechtskracht onder meer aan in de Wet
algemene regelen gemeentelijke indeling.(5) Het opschrift van hoofdstuk II van
die wet luidt "Rechtskracht van voorschriften en uitoefening van be-
voegdheden". Uit artikel 2 van de wet blijkt dat de term rechtskracht hier
gebruikt wordt in de betekenis van "geldigheid hebben" of "geldig zijn" van
gemeentelijke verordeningen. Een identiek gebruik treft men aan in de Wet
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opheffing openbaar lichaam Rijnmond. (6) Het lijkt beter deze verwarring
stichtende terminologie te vermijden.(7) Ook in de jurisprudentie wordt de term
rechtskracht in diverse betekenissen gebruikt. In de jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak heeft de term rechtskracht nu eens betrekking op
beschikkingen(8), dan weer op algemeen verbindende voorschriften(9) of
voorschriften die van een bestemmingsplan deel uitmaken.(10) Bij de beide
laatste categorieen zou men evengoed de term geldigheid kunnen gebruiken.

Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen rechtskracht van be-
schikkingen en kracht en gezag van gewijsde in het burgerlijk procesrecht.
De termen kracht en gezag van gewijsde zien op de bindende kracht van het
rechterlijk vonnis. De term rechtskracht wordt ook in deze betekenis
gebruikt.(11) De heersende terminologie leert echter dat kracht van gewijsde
betekent dat een vonnis niet meer met een gewoon rechtsmiddel kan worden
aangetast en dat gezag van gewijsde toeziet op de binding van partijen aan het
in het vonnis bepaalde.(12) Ook hier onstaat nog wel eens verwarring. De
Kroon merkte vroeger wel eens over een besluit van een gemeenteraad in de
zin van art. 103, tweede lid Lager Onderwijswet 1920 op, dat dit in kracht van
gewijsde was gegaan, omdat er geen (administratief) beroep tegen was
ingesteld.(13) (Ook gebruikte de Kroon de term formele rechtskracht in een
soortgelijk geval.(14) Dit besluit, een beschikking, werd terminologisch "behan-
deld" als betrof het een rechterlijk vonnis. Ook dit dient te worden vermeden.
Een rechterlijk vonnis is -in beginsel- definitief, een beschikking niet. Een
rechterlijk vonnis heeft verder een geheel andere functie dan een beschikking.
Het vonnis poogt een rechtsstrijd te beeindigen, het wil een geschil beslechten
en wordt daarom gegeven door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan: de
rechter. Een beschikking beoogt, nu eens voor een korte periode, soms zelfs
eenmalig, dan weer voor langere tijd de verhouding tussen bestuursorgaan en
bestuurde te regelen. De beschikking wordt in beginsel eenzijdig bepaald door
66n van de betrokken partijen: het bestuursorgaan, dat met behulp van die
beschikking veelal een bepaald beleid beoogt te verwezenlijken.

Formele en materiele rechtskracht.

Bij het begrip rechtskracht van beschikkingen wordt steeds een onderscheid
gemaakt tussen formele en materiele rechtskracht. Onder formele rechtskracht
wordt verstaan: de weerstand die de beschikking kan bieden tegen pogingen
haar bestaan aan te tasten. De formele rechtskracht is het sterkst als er 6f in
hoogste instantie is beslist op beroep of bezwaar dat tegen de beschikking is
aangetekend, 6f de beroeps- of bezwaartermijn is verstreken zonder dat er
beroep is ingesteld tegen de beschikking. Bij vele beschikkingen is er geen
sprake van een echt volledige ijzersterke formele rechtskracht: onder formele
rechtskracht valt ook de mogelijkheid van de Kroon om tot spontane
vernietiging over te gaan. Dit recht is in beginsel onbeperkt naar tijd en
plaats.
De vraag naar de materiele rechtskracht is de vraag naar de binding van het
bestuur, maar ook andere instanties als de rechter, hogere bestuursorganen of
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de wetgever, aan de beschikking. Is het zo dat als er een beschikking bestaat
deze het bestuur bindt, en geldt dit voor het enkele bestaan of voor de gehele
of gedeeltelijke inhoud van de beschikking? Vaak komt dit neer op de vraag of
het bestuur tegen de wil van de belanghebbende burger in beschikkingen kan
intrekken of wijzigen. Als deze vraag zich voordoet, komt het probleem van de
materiele rechtskracht in zijn meest pregnante vorm aan de orde.(15)

De begrippen formele en materiele rechtskracht vertonen wel enige gelijkenis
met kracht en gezag van gewijsde, maar mogen daarmee niet worden
vereenzelvigd. De laatste begrippen passen in een verhouding tussen principieel
gelijkwaardige partijen. Afgezien van buitengewone rechtsmiddelen is kracht
van gewijsde "waterdicht". Formele rechtskracht meestal niet, het koninklijk
vernietigingsrecht is een mogelijkheid die in beginsel steeds kan worden
toegepast.(16) Gezag van gewijsde legt een rechtsbetrekking bindend vast
tussen partijen. Een vonnis is het eind van een rechtsstrijd over die
rechtsbetrekking. Partijen adieerden de rechter om gezag van gewijsde te
verkrijgen, dat tussen hen beide gelijkelijk geldt. Materiele rechtskracht bindt
het bestuur lang niet altijd aan zijn eigen beschikkingen. Het algemeen belang
kan eisen dat het individueel belang moet wijken en dat de rechtsbetrekking
tussen bestuur en burger naar zijn inhoud gewijzigd moet worden. Vaak zal de
positie van het bestuur de doorslag geven. Er zij dus nogmaals op gewezen dat
de procesrechtelijke begrippen in dit verband niet passend zijn.
A.M. Donner heeft het begrip rechtskracht wel eens als de uitdrukking van een
probleem betiteld.(17) Hij wijst erop dat rechtskracht zich in het spanningsveld
bevindt van de rechtszekerheid enerzijds, de eisen van het algemeen welzijn
anderzijds.(18) Overheidsoptreden dient betrouwbaar te zijn. In het algemeen
dient men erop te kunnen vertrouwen dat het gegeven woord bindt, zeker als
op dat vertrouwen wordt voortgebouwd of als dat vertrouwen zich uit in de
vorm van verleende rechten of aanspraken.
Aan de andere kant vervult het bestuur zijn taak in het algemeen belang. Het
algemeen belang kan meebrengen dat beschikkingen zich aan telkens ver-
anderende omstandigheden (die kunnen bepalen wat het algemeen belang eist)
aanpassen. Bestuursoptreden dient dus zowel een zekere mate van stabiliteit als
een zekere mate van flexibiliteit te bezitten. Donner ziet rechtskracht als een
verschijnsel dat zich tussen beide polen heen en weer beweegt en uiteindelijk
is het verschijnsel de verwerkelijking van beginselen van de rechtsstaat.(19)
Er is nog een aspect aan het rechtskrachtbegrip dat enige aandacht verdient.
Een vonnis werkt alleen tussen partijen, gezag van gewijsde heeft dus alleen
raakpunten met de direct bij het proces betrokkenen.
De rechtskracht van beschikkingen speelt in vele dimensies. Rechtskracht kan
bestaan ten opzichte van de direct-belanghebbende, derde(n)-belanghebbende(n),
het orgaan dat de beschikking verleende, een hoger (toezichthoudend)
bestuursorgaan, de rechter en de wetgever. Ten opzichte van elk van deze
personen of instanties zijn verschillende modaliteiten van zowel formele als
materiele rechtskracht denkbaar. Dit is een extra complicerende factor bij dit
toch al moeilijke leerstuk.
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De betrekkelijke waarde van het rechtskrachtbegrip.

De gecompliceerdheid van het begrip rechtskracht van beschikkingen wordt
duidelijk als de in de literatuur gebruikelijke omschrijvingen, die aan het begin
van deze paragraaf zijn weergegeven, nogmaals in ogenschouw worden genomen.
De omschrijvingen die zijn opgesteld door diverse schrijvers kenmerken zich
niet door een helder taalgebruik. Termen als "kracht", "mogelijkheid tot het
bieden van weerstand tegen", "sterke en zwakke rechtskracht", lijken in dit
verband onvermijdelijk te zijn. Met dergelijke omschrijvingen is het moeilijk
werken.
In het recht moeten dikwijls beslissingen op basis van de in de dogmatiek
ontwikkelde begrippen worden genomen. De burgerlijke rechter kan zodoende
beslissen dat feitelijke handeling X, wanneer aan de eisen van artikel 1401 BW
en de gebruikelijke interpretatie daarvan is voldaan, een onrechtmatige daad
oplevert. Evenzo kan de Afdeling rechtspraak beslissen dat besluit Y een
beschikking in de zin van artikel 2, eerste lid Wet Arob is. Maar hoe luiden
beslissingen waarin een oordeel over het al of niet rechtskracht bezitten van
beschikking Z wordt gegeven?
Inderdaad komt het wel voor dat de rechter de term formele rechtskracht
gebruikt om aan te tonen dat een beschikking niet meer in bezwaar of beroep
aantastbaar is, soms zelfs daarbij aangevend dat een beschikking formele
rechtskracht bezit, ondanks het feit dat er beroep is ingesteld.GO)
F.H. van der Burg heeft voorgesteld de werking van het begrip formele
rechtskracht van beschikkingen uit te breiden in die zin dat een beschikking
eerst formele rechtskracht verkrijgt wanneer ook een derde voor wie ingevolge
artikel 9, vierde lid Wet Arob een afwijkende beroepstermijn kan gelden, indien
hij kan aantonen dat hij van het bestaan van de beschikking niet op de hoogte
was zijn beroepstermijn onbenut heeft laten voorbijgaan, of wanneer op zijn
beroep is beslist. (21)
Bij dergelijke beschouwingen wordt echter geen rekening gehouden met de
mogelijkheid van vernietiging door de Kroon. In de literatuur, en dat is de
bron van het begrip formele rechtskracht, is er echter steeds verkondigd dat
de essentie van formele rechtskracht hierin bestaat dat het bestaan van de
beschikking (Existenzwirkung) niet meer kan worden aangetast. Het begrip
formele rechtskracht blijkt zo bezien slechts een betrekkelijke waarde te
hebben. Het is niet verwonderlijk dat het begrip door de rechter dan ook
weinig wordt gebruikt.
Bij intrekking of wijziging van beschikkingen speelt het begrip materitle
rechtskracht van beschikkingen in de rechtspraak met betrekking tot die
onderwerpen in het geheel geen rol. Zeker niet wanneer er sprake is van
beschikkingen die in de uitoefening van discretionaire bevoegdheden zijn
gegeven. Dan speelt niet het begrip materiele rechtskracht, maar de algemene
beginselen van behoortijk bestuur de hoofdrol. Zo beschouwd heeft ook het
begrip materiele rechtskracht slechts een betrekkelijke waarde.
De indruk ontstaat aldus dat de rechtspraak de nodige distantie in acht neemt
ten opzichte van deze begrippen. Op een en ander in paragraaf 3.4 nog eens
worden teruggekomen.
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Het rechtskrachtbegrip van Van der Pot.

Rechtskracht van beschikkingen is een aspect van het beschikkingsbegrip. Het
is daarom niet verwonderlijk dat het rechtskrachtbegrip dezelfde weten-

schappelijke achtergrond heeft als het beschikkingsbegrip zelf.
In het voorgaande is het artikel "De vormen van het besturen" van C.W. van
der Pot in Nederlandsch Bestuursrecht uitgebreid ter sprake gekomen. Voor de
achtergronden van dit werk moet worden verwezen naar de vorige
hoofdstukken. In hetzelfde artikel waarin Van der Pot zijn beschikkingsbegrip
introduceerde, behandelde hij ook de rechtskracht van beschikkingen.(22)
Van der Pot wijdt vier pagina's aan het begrip rechtskracht van beschikkingen.
Het is dus bij een tamelijk summiere behandeling gebleven.
Van der Pot behandelt de rechtskracht van beschikkingen op basis van verge-
lijking met het rechterlijk vonnis.
Allereerst wordt de formele rechtskracht behandeld.(23) Van der Pot roept nog
eens in herinnering dat er geen algemene administratieve rechtspraak bestaat.
Tegen veel beschikkingen is in Van der Pot's tijd geen enkele vorm van
rechtspraak of beroep opengesteld. In zo'n geval moet men zich tot de
burgerlijke rechter wenden in een onrechtmatige daadsactie. Indien men een
zaak bij de burgerlijke rechter aanhangig wenste te maken behoefde men in
beginsel geen rekening te houden met beroepstermijnen voor de rechtsingang in
eerste instantie. Tegen een beschikking als zodanig kon men bij de burgerlijke
rechter slechts bij uitzondering terecht. Zo bezien bestaat er voor een grote
groep beschikkingen in het geheel geen formele rechtskracht.
Die bestond wel ten aanzien van beschikkingen waartegen een administratieve
rechtsgang openstond. Daar geldt volgens Van der Pot dat een beschikking
formele rechtskracht bezit wanneer er in hoogste instantie is beslist of de
beroepstermijn ongebruikt is verstreken.
De rechtskracht van de beschikking werkt in zo'n geval ten opzichte van de
burger maar ook ten opzichte van andere organen. Met name werkt dit ook ten
opzichte van de burgerlijke rechter. De Hoge Raad stelde zich ook op een
dergelijk standpunt (24), zij het dat dit ten aanzien van een verleende
hinderwetvergunning (in verhouding tot het privaatrechtelijk verbod van
hinder) enigszins werd genuanceerd.(25) De materiele rechtskracht volgens Van
der Pot de vraag of het orgaan dat een beschikking gaf bevoegd is deze daar
(al dan niet na verzoek van de belanghebbende) in te trekken of te wijzigen.
Van der Pot ontkent in beginsel (in tegenstelling tot het vonnis) elke materiele
rechtskracht, behalve voor zover een beschikking ten gunste van een
belanghebbende uitdrukkelijk een subjectief recht vestigt. Intrekking of
wijziging mag echter alleen geschieden als een publiek belang, dat zwaarder
weegt dan de geschonden privt-belangen, dit eist.(26) In het belang van de
rechtszekerheid bestaan echter uitzonderingen. Als een beschikking tot stand is
gekomen na een procedure die tot doel had alle betrokken belangen tegen
elkaar af te wegen, kan die beschikking niet zonder meer worden ingetrokken
of gewijzigd. In het belastingrecht is het recht tot navordering aan termijnen
gebonden, de wetgever wilde niet dat de hoogte van belastingschulden tot in
lengten van jaren onzeker blijft. De aard van de beschikking kan ook een
reden zijn intrekking of wijziging ongeoorloofd te achten. Intrekking van een
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beschikking inhoudende een goedkeuring of een vernietiging is niet mogelijk
(een vernietiging ex nunc wegens strijd met het algemeen belang leidt
misschien tot een andere conclusie).
Dit is -inhoudelijk gezien- alles wat Van der Pot over de rechtskracht van
beschikkingen meldt.
Welke buitenlandse invloed heeft hier meegespeeld? In het vorige hoofdstuk
over het beschikkingsbegrip is al geinventariseerd welke buitenlandse bronnen
Van de Pot hebben beinvloed. Het zijn de schrijvers F. Fleiner, W. Jellinek en
G. Jaze alsmede de Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg. Het is hier niet
meer nodig nog eens in te gaan op de relevante achtergronden van die
bronnen.
Een moeilijkheid is echter ook dat bij de paragraaf 3, getiteld "de rechtskracht
der beschikking" geen enkele verwijzing naar een buitenlandse bron geeft. De
laatste paragraaf "de inhoud van beschikkingen" doet dat ook niet. Het is niet
helemaal onlogisch. Het begrip beschikking zelf was een begrip dat Van der
Pot aan het buitenland ontleende en moest ontlenen, want in de Nederlandse
wetgeving, jurisprudentie of literatuur was het geen algemeen gebruikt begrip,
terwijl de werkelijkheid van het rechtsleven die figuur kende in allerlei
uiteenlopende gedaanten.
Die uiteenlopende gedaanten als vergunning, concessie, subsidie en dergelijke
komen nu juist in de paragraaf "de inhoud van beschikkingen" aan bod. Het
begrip beschikking vormt het verzamelbegrip voor deze rechtshandelingen. Een
dergelijke werkelijkheid bestond ook ten aanzien van de intrekking en
wijziging van beschikkingen of de ontvankelijkheid in bezwaar of beroep.
Echter, in vele bijzondere wetten bestonden vele verschillende uitwerkingen
van deze rechtsverschijnselen. De Hinderwet regelde deze vraagstukken weer
anders dan de Rivierenwet en deze weer anders dan de Wet op de
Inkomstenbelasting. Een aantal gemeenschappelijke regels (of beginselen) hieruit
afleiden en deze groep verschijnselen benoemen is wat Van der Pot deed.
Omdat hij door het bestaan van de wetgeving en jurisprudentie hier nauwer
aansluiting bij het geldende Nederlands recht moest zoeken, stond hij wellicht
wat verder af van het gebruik van buitenlandse bronnen dan bij het
beschikkingsbegrip in het algemeen het geval was. Hieruit volgt dat niet met
zekerheid gezegd kan worden dat Van der Pot de term rechtskracht direct aan
een buitenlandse bron heeft ontleend.
Volgens zijn eigen verklaring zoekt hij aansluiting bij het spraakgebruik van
het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, zo lijkt het tenminste. De term
rechtskracht was in Van der Pots tijd (anders dan nu het geval is) een
equivalent voor kracht en gezag van gewijsde, al leken de laatste termen, ook
in oudere werken, een zekere voorkeur te hebben, gezien de tekst van art.
1954 BW.(27)
In de volgende paragraaf zal nogmaals aandacht worden besteed aan de Duitse

auteurs aan wie Van der Pot een aantal inzichten heeft ontleend om te zien in
hoeverre Van der Pots gedachten met die van hen overeenstemmen op het stuk
van de rechtskracht.
Ondanks de beknopte behandeling die dit onderwerp bij Van der Pot ten deel
valt, is de schrijver er in geslaagd de omtrek van het rechtskrachtprobleem af
te bakenen op een wijze die, met enige actualisering waar dit vereist is, ook
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thans niet zou misstaan. Dit is gezien de moeilijkheidsgraad van het onderwerp
bepaald een verdienste.
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Donners dissertatie.

A.M. Donner geeft in zijn dissertatie "De rechtskracht van administratieve
beschikkingen" een zeer uitgebreide behandeling van dit onderwerp met veel
aandacht voor het Franse en Duitse recht. Aan beide rechtsstelsels ontleent hij
belangrijke inzichten.
Donner sluit voor wat betreft de terminologie aan bij Van der Pot. De term
rechtskracht is volgens Donner ontleend aan het spraakgebruik, dat van de
rechtskracht van rechterlijke vonnissen spreekt.(28) Hij zet het begrip
rechtskracht naast het begrip rechtsgelding. Volgens Donner is de verhouding
tussen deze twee begrippen zodanig dat rechtskracht de weerstand vormt die
een beschikking kan bieden tegen pogingen om haar rechtsgelding (d.i.
rechtsvormende kracht) teniet te doen. Rechtsgelding is een eigenschap die een
beschikking (of "iets" anders) al dan niet kan hebben. Met rechtskracht is het
anders gesteld.
Rechtskracht kan sterk of zwak zijn in talloze nuances, maar enige
rechtskracht heeft een beschikking altijd in zich. Donner zet zich op dit puntaf tegen Van der Pot en de Duitse rechtswetenschap. Van der Pot zou de
Duitsers op dit punt zijn nagevolgd.(29) De relatieve waarde van de
rechtskracht wordt volgens Donner door hen ontkend. Volgens Van der Pot en
de Duitse juristen in zijn tijd zijn beschikkingen op het voetspoor van het
gezag van gewijsde van het vonnis al of niet rechtskraftig. Donner verklaart
dit uit het feit dat de Duitse taal voor gezag van gewijsde en rechtskracht
slechts 66n woord kent: "Rechtskraft". Dit is volgens hem de bron van veel
verwarring. Een vonnis heeft immers een geheel andere functie dan een
beschikking. Een vonnis is bedoeld om een rechtsstrijd te beeindigen en in
beginsel moet het dus als definitief worden beschouwd. Hierbij past een starre
onveranderlijke "Rechtskraft" (lees: kracht c.q. gezag van gewijsde). Bovendien
zijn de vonnissen een homogene categorie, de beschikkingen verschillen
onderling zeer. Daarbij past een rechtskracht die haar sterkte mede bepaald
ziet door de aard van de beschikking.(30)
Deze door Donner aangebrachte nuancering heeft echter wel tot gevolg gehad

dat zijn eigen begripsomschrijvingen om zijn eigen taalgebruik moeilijker te
hanteren werden. Juist Donner introduceert termen als "sterke en zwakke
rechtskracht", "mogelijkheid tot het bieden van weerstand tegen" etc..
Het inzicht van Donner over de relatieve waarde van de rechtskracht moet als
belangrijk worden aangemerkt.
Een ander fundamenteel punt is wat wel de meerzijdigheid van de rechtskracht
genoemd kan worden. Een vergelijking met kracht (of gezag) van gewijsde kan
er toe leiden dat men formele rechtskracht zodanig opvat dat hiervan sprake is
wanneer 6f in hoogste instantie door een rechter (dan wel administratief
beroepsorgaan) is beslist op een beroep of bezwaar van een belanghebbende, 6f
de belanghebbende de beroepstermijn ongebruikt heeft laten verstrijken. Dit is
echter maar een deel van het verhaal. Rechtskracht werkt niet alleen in de
relatie beschikkend bestuursorgaan - burger, maar ook ten opzichte van hogere
bestuursorganen, de Kroon (in spontane vernietigingszaken), de burgerlijke
rechter en de wetgever. Donner heeft dit in zijn werk meermalen
benadrukt.(31) Het is belangrijk dit steeds onder ogen te zien. De voor de
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hand liggende vergelijking van beschikkingen met kracht en gezag van gewijsde
leidt ertoe dat dit wel eens uit het oog wordt verloren.(32) Donner schenkt
uitgebreid aandacht aan het Franse en Duitse recht.

Invloed van Frans en Duits recht.

Het is de bedoeling in de volgende paragrafen een beeld te schetsen van de
Franse en Duitse theorie. Daarom zal slechts summier worden ingegaan op
hetgeen Donner aan het Franse en Duitse stelsel heeft ontleend.
In het Franse stelsel is de moeilijkheid dat er geen leerstuk rechtskracht van
beschikkingen bestaat. Er bestaan leerstukken als ontvankelijkheidsvereisten,
beroepsgronden en intrekking en wijziging van actes administratifs. Deze zijn
alle gebaseerd op jurisprudentie. Aan theorievorming is weinig gedaan op dit
punt. De eisen van de praktijk wegen hier zwaarder en in de praktijk voelde
men blijkbaar weinig behoefte aan de ontwikkeling van een dergelijk leerstuk.
Donner ontleent aan de Franse jurisprudentie drie criteria(33):
1.De intrekking van een beschikking is zelf ook weer een beschikking en moet
daarom aan dezelfde eisen als elke andere beschikking voldoen.
2.De intrekking van de beschikking mag niet geschieden terwijl er sprake is
van ddtournement de pouvoir. Dit betekent, volgens Donner, dat wanneer een
ambtenaar zijn plicht als ambtenaar zodanig uitoefent dat hij, ook al meende
hij in het algemeen belang (service public) te handelen, de taak van zijn
specifieke dienst (een soort deel-algemeen belang) uit het oog verliest , hij
buiten zijn bevoegdheid handelt. Minder ingewikkeld: een bevoegdheid mag
slechts worden gebruikt ter bevordering van het doel waartoe deze is verleend.
3.De intrekking van beschikkingen die particulieren bepaalde rechten hebben
verleend is in beginseJ niet mogelijk. Donner noemt dit irrtvocabilitt
(onherroepelijkheid).
Het lijkt crop dat deze criteria beperkingen vormen op een bevoegdheid die
Donner eigenlijk niet met zoveel woorden noemt. Die bevoegdheid is: de in
beginsel vrije intrekbaarheid van de acte administratif door het bestuursorgaan
dat de beschikking verleende. Het in beginsel" is belangrijk, want de
onherroepelijkheid van beschikkingen die derden rechten verlenen leidt ertoe
dat de rechtskracht van die beschikkingen tamelijk sterk is, zeker wanneer de
beroepstermijn verstreken is. Dit volgt uit de jurisprudentie (CE 23-11-1922

(Dame Cachet)). In beginsel, want, zo stelt Donner, er moet sprake van een
verantwoorde belangenafweging wil een intrekking gerechtvaardigd zijn. De
omstandigheden van het geval zijn vaak bepalend. Bij samengestelde beschik-
kingen geldt de hoofdregel dat intrekking van een verleende goedkeuring niet
meer mogelijk is. Ten aanzien van ambtenaren geldt dat er geen benoeming kan
worden tenietgedaan door intrekking van het benoemingsbesluit, maar alleen via
ontslag met inachtneming van de vereiste vormen en uitzonderingen.(34) Ook
hier geldt dat Donner slechts enkele casuistische ervaringsregelen meldt, maar
van een rechtsregel of -beginsel dan wel een theoretische uitgewerkte
constructie kan in het Franse recht niet worden gesproken. Dit geldt ook voor
rechtskracht van beschikkingen ten opzichte van de wetgever en ten opzichte
van de rechter.
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Donner schenkt veel aandacht aan de Duitse theorievorming. Dat is niet vreemd
want juist in Duitsland was het rechtskrachtvraagstuk een van de meest
bediscussieerde onderwerpen in de juridische literatuur van omstreeks de
eeuwwisseling. Met die discussie bemoeit Donner zich niet. Hij wijst slechts op
een aantal bezwaren die de meningsvorming in Duitsland hebben
vertroebeld.(35)
Er is in het voorgaande al gewezen op de term Rechtskraft die zowel kracht
(c.q. gezag) van gewijsde betekent als rechtskracht van beschikkingen,
waardoor gemakkelijk parallellen getrokken werden tussen vonnis en
beschikking. Dit werd nog versterkt door het feit dat in Pruisen bestuurs-
organen hun taak lange tijd uitoefenden in de vorm van een contradictoire
procedure en vaak tevens administratiefrechtelijke geschillenbeslechting
uitoefenden.
Daarnaast stelden enkele vooraanstaande geleerden hun subjectieve inzichten in
de plaats van de concrete feiten, waardoor een verkeerd beeld gegeven werd
van de praktische toepassingen van de theorie. (Otto Mayer bijvoorbeeld)
Tenslotte vatte men het begrip formele rechtskracht niet meerzijdig op, maar
eenzijdig. De beschikking verkreeg formele rechtskracht wanneer deze in
beroep niet meer aanvechtbaar was of de beroepstermijn onbenut was ver-
streken. Andere vormen van tenietgaan kwamen niet meer ter sprake.
Om veel problemen te vermijden orienteert Donner zich op die schrijvers die
het begrip "Unwiderruflich" hanteren. Deze schrijvers poogden afstand te
nemen ten opzichte van de grote discussies en zich op het positieve recht te
concentreren. Voor zijn uitgangspunten laat Donner zich inspireren door F.
Fleiner, W. Jellinek en enige minder bekenden en in wat mindere mate door
Otto Mayer en K Kormann. Daarnaast bestudeerde hij de jurisprudentie van
het preussisches Oberverwaltungsgericht en diverse in de Duitse deelstaten
geldende wettelijke voorschriften of wetsvoorstellen. De relevante bepalingen
van de Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg, het Preussisches Polizei-
verwaltungsgesetz alsmede de voorschriften van Baden, Thuringen en Sachsen
zijn als bijlage opgenomen in zijn werk.
In het voorgaande hoofdstuk zijn veel van de genoemde bronnen al besproken.
De relevante achtergronden hoeven niet opnieuw aan de orde te komen.
Donner noemt als leidend beginsel van het Duitse rechtskrachtbegrip de vrije
intrekbaarheid van de beschikking.(36)
Hierop zijn echter een groot aantal uitzonderingen geformuleerd. De leer van
de contrarius actus is door de Duitse jurisprudentie nooit met zoveel woorden
geaccepteerd, maar Donner lijkt ertoe te neigen deze wel als geldend aan te
nemen voor het Duitse recht. Donner wil eveneens het verbod van
dttournement de pouvoir aanvoeren als een in het Duitse recht geldende
intrekkingsbeperking. (Voor de intrekking van een Polizeierlaubnis is een
"objektiv kennbares polizeiliches Motiv" nodig, zo eiste de Pruisische rechter.
Donner herkende hierin de ddtournement de pouvoir-leer)
De administratie kan echter een intrekkingsvoorbehoud maken, maar dat kan
een beroep van een belanghebbende op "ddtournement de pouvoir" niet verhin-
deren.
Het beginsel van de vrije intrekbaarheid van beschikkingen wordt doorbroken
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door het beginsel dat "verkregen rechten" dienen te worden beschermd. Onder
verkregen rechten zijn in dit verband "subjektiv 6ffentliche Rechte. Het is
belangrijk op dit onderwerp iets dieper in te gaan, omdat daardoor de
structuur en aard van het Duitse bestuursrecht van de periode 1 1890 tot  +
1930 - dat van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het
Nederlandse bestuursrecht verduidelijkt kan worden.
Het "subjektive 6ffentliche Recht" is evenals de Verwaltungsakt, de "besondere
Gewaltverhaltnisse" en het "Gesetzvorbehalt" aan het einde van de 19de eeuw
ontwikkeld uit andere theoretische begrippen, jurisprudentie, buitenlands recht
etc.. Het subjektive 6ffentliche Recht is afgeleid van het begrip subjectief
recht uit het privaatrecht. Het mag daarmee echter niet vereenzelvigd worden.
Aan het eind van   de 19de eeuw bestond er in de Duitse

bestuursrechtswetenschap eerder een tendens die het bestaan van subjectieve
rechten en aanspraken op publiekrechtelijk terrein ontkende.(37) Dergelijke
rechten zouden alleen in privaatrechtelijke verhoudingen kunnen bestaan, waar
immers een principieel gelijke positie van individuen mocht worden veronder-
steld. Tegenover de boven de burger geplaatste overheid kon men daarentegen

geen rechten of aanspraken bezitten. Het rechtsbeschermingsstelsel diende zich
in die visie dan ook te richten op handhaving van het objectieve recht in
plaats van op bescherming van subjectieve rechten en aanspraken. Niettemin
ging men er vanuit dat burgers als individuen binnen een bepaald staatsverband
nu eenmaal door het recht (aan het eind van de 19de eeuw opgezet als: de
wet) te respecteren belangen konden bezitten. Bijvoorbeeld het belang bij het
ongestoord kunnen uitoefenen van de rechten die een vergunning kon bieden.
Er was niets op tegen deze wettelijk beschermde belangen als subjektive
8ffentliche Rechte aan te duiden, zolang er een wettelijke basis bestond voor
die belangen, en zo lang men deze categorie duidelijk van die van de subjec-
tieve private rechten onderscheidde.(38)
Men kon zodoende de subjectieve publieke rechten beschouwen als een reflex
van een regel van objectief recht. Op deze wijze werd tot ongeveer 1933 het
begrip subjektive 6ffentliche Rechte in de Duitse bestuursrechtswetenschap
opgevat. (Een tamelijk beperkte opvatting als bedacht wordt dat er steeds een
wettelijke grondslag voor een recht aanwezig diende te zijn.) Het is typerend
voor de laat-19 le eeuwse liberale rechtsstaat, waarin de positie van vooral de
geemancipeerde burger wordt erkend.
Aan welke rechten moet men hierbij nu denken? Het gaat hierbij vooral om
rechten op het gebied van de Eingriffsverwaltung, zoals de rechten voort-
vloeiend uit de bouwvergunning, uit de naturalisatie tot onderdaan van een
bepaalde staat, uit de verleende academische graad. Rechten en aanspraken in
de vorm van sociale uitkeringen, subsidies of andere prestaties van over-
heidswege hebben zeker niet model gestaan voor het subjectieve publieke recht,
evenmin als het (formele) subjectieve publieke recht op een behoorlijke
bestuurlijke besluitvorming. Aan erkenning van dit soort rechten was men toen
nog niet toegekomen.
Wet relevant in deze context is als een belanghebbende van een eenmaal
verleende beschikking gebruik maakt en begonnen is met gedragingen die hij
niet zou hebben verricht als de beschikking niet was verleend. Voortbouwend
op door het bestuur opgewekt vertrouwen leidt dit ertoe dat intrekking van

103



een beschikking niet zonder meer kan geschieden.
Echter, niet elk verkregen recht vrijwaart een beschikking voor intrekking.
Intrekking van een beschikking is mogelijk als het algemeen belang dit eist, endit algemeen belang voldoende sterk is om op te wegen tegen het betrokken
individuele belang. Hierbij kan gedacht worden aan de bescherming van de
volksgezondheid of de staatshuishouding. Deze belangen kunnen in zekere
omstandigheden een zodanig doorslaggevende betekenis krijgen dat zij vele
intrekkingen kunnen rechtvaardigen. Een afweging van betrokken belangen kaner echter toe leiden, dat het belang van de betrokkene soms doorslaggevend is.
Maar, intrekking in geval van verandering van omstandigheden was door de
Duitse rechtspraak in een aantal gevallen gebillijkt. Het achteraf bekend
worden van nieuwe feiten bij de administratie kan ertoe leiden dat een
beschikking wordt ingetrokken. Enkele auteurs nemen aan dat intrekking steeds
geoorloofd is als de bij de beschikking behorende voorwaarden zijn
overtreden.

Donners dissertatie (II).

Een groot deel van Donners werk bestaat uit een inventarisering van het
geldend Nederlands recht. Hij probeert de verspreide administratiefrechtelijke
wetgeving, jurisprudentie en uitspraken van administratieve beroepsorganen te
"vangen" in een soort schema waaraan hij bepaalde conclusies ontleent. Het
schema is betrekkelijk eenvoudig.(39) De hoofdlijnen zijn als volgt:
a.Donner onderscheidt vier werkingen van rechtskracht, te weten rechtskracht
ten opzichte van de wetgever, de (burgerlijke) rechter, de hogere
bestuursorganen (hoger dan het orgaan dat de beschikking gaf) en het
beschikkingverlenend orgaan zelf. Op de laatste categorie valt de nadruk.
b.Ten opzichte van elke onder a. genoemde categorie kan de formele en de
materi8le rechtskracht afzonderlijk worden beschouwd.
c.Ten opzichte van elke onder a. en b. genoemde groep kunnen nog de wer-kingen ten opzkhte van verschillende soorten beschikkingen worden beschouwd.
(Hierop zal in dit bestek niet worden ingegaan.)
Het buitenlands recht speelt op de achtergrond een belangrijke rol. Donner
meent aan het Franse en Duitse recht als gemeenschappelijke kenmerken te
kunnen ontlenen dat:
1.aan de intrekking van beschikkingen (en eigenlijk aan elk bestuurshandelen)geen dttournement de pouvoir ten grondslag mag liggen)(40);
2.dat voor de intrekking van beschikkingen het contrarius actus-beginsel geldt
(intrekking of wijziging van een bepaalde rechtshandeling dient op dezelfde
wijze te geschieden als de verrichting van de rechtshandeling).(41)
Donner neemt beide elementen over uit het Franse en Duitse recht als begin-selen voor zijn rechtskrachtleer. In het voorgaande is al opgemerkt dat
Donner, zonder het met zoveel woorden te zeggen, bij het Franse recht de
vrije intrekbaarheid van beschikkingen lijkt te vooronderstellen. Het Duitse
recht erkent dit beginsel uitdrukkelijk. Ook voor het Nederlandse recht
aanvaardt hij dit beginsel.(42) Het zou ook moeilijk anders kunnen, want aan
de twee hierboven genoemde door Donner op buitenlands voetspoor
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geformuleerde beginselen ligt dit beginsel ten grondslag.

Dit beginsel kan gezien worden als de kern van Donners rechtskrachttheorie.

(In de praktijk liggen hier ook de grootste moeilijkheden, voor de individuele

burger is de intrekking van de begunstigende beschikking dikwijls een bron van
problemen.)
Het is interessant er nog wat langer bij stil te blijven staan. Donner stelt

uitdrukkelijk dat het hier om het beeinsel van de vrije intrekbaarheid van
beschikkingen gaat. Een groot aantal wettelijke voorschriften kent de
mogelijkheid beschikkingen die op grond van dat voorschrift zijn verleend weer
in te trekken. De grondslag voor deze bevoegdheid ligt volgens Donner in het
eenzijdig karakter van de beschikking. Daartegenover staan de wettelijke
voorschriften die intrekking ondubbelzinnig uitsluiten.
Er bestaat ook nog een soort tussencategorie. Donner gaat uit van het bestaan

van een groep wettelijke voorschriften die uitsluitend en uitdrukkelijk een
regeling met een algemeen belang-karakter kennen. Onder algemeen belang kan
hier dan de veiligheid in het verkeer (Wegenverkeerswet) of de veiligheid van
de arbeidsplaats (Stoomwet) worden verstaan. Deze wettelijke voorschriften
verlenen talloze soorten van beschikkingsbevoegdheden aan bestuursorganen of
ambtenaren. Niet slechts bevoegdheden tot het al dan niet verlenen van een
vergunning of ontheffing, maar ook bevoegdheden tot voortdurende controle,
toezicht, het stellen van nadere eisen of het geven van voorschriften bij
beschikkingen. Donner wil nu dit type wettelijk voorschrift zodanig interpre-
teren dat, ook al zegt de regeling niets over een bevoegdheid tot intrekking

(of wijziging) van beschikkingen, deze bevoegdheid stilzwijgend moet worden

aangenomen.(43)
Daarmee is het nog niet gedaan met deze "indirecte bepalingen". Op het
voetspoor van de Duitse auteur K. Kormann beveelt Donner een viertal inter-

pretatieregels aan.(44)
1Als een regeling (of twee gelijksoortige regelingen) ten aanzien van een de
intrekkingsvatbaarheid regelt en voor de ander niet, kan worden aangenomen
dat de laatste beschikking niet intrekbaar is, omdat anders het voorbehoud zijn
zin zou missen.
2.Bestaat er een intrekkingsbevoegdheid die uitdrukkelijk is vastgesteld, dan
kan worden aangenomen dat bij het niet gebruik maken van die bevoegdheid,
intrekking nog slechts beperkt denkbaar is, wanneer in de beschikking geen
intrekkingsvoorbehoud is opgenomen.
3Als een wettelijk voorschrift de intrekkingsbevoegdheid op een bepaalde wijze
regelt, dan kan intrekking niet anders plaats vinden dan onder die
voorwaarden.
4Als een wettelijk voorschrift het verlenen van een beschikking onder
bepaalde omstandigheden tot een plicht maakt, of tegen een beschikking
inhoudende een weigering beroep openstelt, dan moet worden aangenomen dat
de beschikking niet volledig vrij intrekbaar is. Het intrekkende orgaan is aan
de dezelfde grenzen gebonden als het orgaan dat de beschikking gaf.
Donner vult Kormanns "interpretatieregel" in dier voege aan, dat hij een
onderscheid tussen rechtsscheppende en rechtsvaststellende beschikkingen

maakt. Juist bij de laatste groep is de vrijheid van de administratie groter. De
vrijheid om een beschikking in te trekken neemt recht evenredig toe met de
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vrijheid van de administratie de rechtsbetrekking inhoudelijk meer te bepalen.
(Dit is een wezenlijk punt. Hieronder zal op dit onderwerp nog worden
teruggekomen.)
Nog een aanvulling op de vierde "interpretatieregel" is dat wanneer een
wettelijk voorschrift beroep openstelt tegen de weigering een beschikking te
verlenen, en tegen intrekking geen beroep is opengesteld, moet worden aange-
nomen dat de beschikking niet meer intrekbaar is. Dit geldt, volgens Donner,echter niet in alle voorkomende gevallen. (Voorbeelden: naturalisaties, examens
e.d.)

Tenslotte, afwijkende regimes gelden ten aanzien van beschikkingen die door
stilzwijgen van het bestuur geacht worden te zijn verleend, naar haar aard
onherroepelijke beschikkingen, goedkeuringen en beschikkingen terzake van
66nmalig handelen (of een examenbeschikking): zij zijn steeds onherroe-
pelijk.(45)
Er moet nog worden teruggekomen op het vierde type interpretatieregel. Het is
mttr dan een interpretatieregel. Het onderscheid tussen vrije en gebonden
beschikkingen en de gevolgen die het verschil ten aanzien van de begrippen
formele en materidle rechtskracht met zich mee kan brengen, is een
onderscheid dat regelmatig terugkomt in de literatuur en waaraan men ook
rechtsgevolgen verbindt.
Natuurlijk is het een kwestie van interpretatie om te bepalen of een bepaald
type beschikking meer of minder vrij of gebonden is, maar met dit onderscheid
raakt men wel het hart van het administratieve recht. Juist hier komen vragen
aan de orde als deze: In hoeverre heeft de overheid zelf beleidsruimte? Als er
sprake is van een discretionaire bevoegdheid, hoe dient deze dan in over-
eenstemming met het ongeschreven recht te worden uitgeoefend? Zijn er,
gegeven een bepaalde situatie, meer mogelijkheden om te handelen of is er,
gegeven die situatie, slechts 66n beslissing mogelijk? Welke consequentie heeft
dit voor de rechtsbescherming? De interpretatieregel die Donner releveert staat
in direct verband met al deze vragen van fundamentele aard. Daarvan is de
onderkenning van dit probleem toch wel iets meer dan "voor de hand liggend",
zoals Vegting het uitdrukte.(46)
Hoewel Donner er geen geheim van heeft gemaakt dat hij een en ander aan
Kormann heeft ontleend, is het toch te betreuren dat hij heeft nagelaten een
verwijzing te geven naar de precieze plaats waar Kormann zelf deze inzichten
behandelt. Enig onderzoek in Kormanns werk leidt wel tot de vondst van de
interpretatiebepalingen, maar beschouwingen over de vrijheid van het bestuur
ten opzichte van de wet treft men in ieder geval niet op die plaats in
Kormanns werk aan. Wel iets verderop, maar dan in een ander verband. In de
volgende paragraaf wordt dit uitgebreid besproken. Om een beeld te krijgen
van de beinvloeding door buitenlandse bronnen op het gebied van de
rechtskracht is het zinvoller de aandacht zoveel mogelijk te richten op de
algemene lijnen dan op deddtails. Daarom zal het werk van Donner hier niet
Verder worden behandeld, maar wordt de gang van zaken omtrent de
ontwikkeling van het denken over rechtskracht voortgezet.

Rechtskracht en algemene bepalingen van administratief recht.
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Interessant is te zien hoe Commissie Algemene bepalingen van administratief
recht in haar eerste Rapport(47) (1953, zie het voorgaande hoofdstuk) met dit
denken over rechtskracht omging. In het voorgaande hoofdstuk is al naar voren

gebracht dat bedoeld rapport in zijn geheel is opgebouwd rond het begrip
beschikking en de daarmee verbonden problemen. Een hoofdstuk over het
begrip rechtskracht treft men er echter niet in aan. De met rechtskracht
verbonden problemen zijn verspreid over hoofdstukken die andere onderwerpen
behandelen. Zo zijn er hoofdstukken over goedkeuring, beroep, vernietiging,
intrekking en wijziging en de onregelmatige beschikking. De inhoud van elk
van die hoofdstukken is wel op een of andere manier met het begrip
rechtskracht verbonden zodat het moeilijk wordt de gedachten van de
commissie over dit onderwerp onder 66n noemer samen te vatten. Het
hoofdstuk intrekking en wijziging is in dit verband het interessants.
Ook in dit hoofdstuk treft men de term rechtskracht niet aan. Het hoofdstuk
behandelt achtereenvolgens niet-intrekbare beschikkingen, (waarmee vooral
gedoeld wordt op de goedkeuring en de beschikking betreffende een eenmalige
handeling), de intrekking in bijzondere wetten, en enkele algemene bepalingen.
Uit een aantal bijzondere wetten wordt afgeleid dat gebondenheid bij het al of
niet verlenen van de beschikking leidt tot een even grote gebondenheid bij de
intrekking, of, omgekeerd, dat de mate van vrijheid bij het verlenen van een
beschikking mede van invloed is op de intrekbaarheid van de beschikking.(48)
De Commissie gaat niet uit van het beginsel van vrije intrekbaarheid van
beschikkingen. Men stelt dat wanneer een uitdrukkelijke bepaling die de
bevoegdheid een beschikking in te trekken ontbreekt, en zo'n regel ook uit de
systematiek van de regeling niet is af te leiden, men niet tot vrije
intrekbaarheid mag concluderen.(49)
Intrekking van een beschikking mag nimmer op grond van willekeur geschieden.
Men vat dit echter zodanig op dat willekeur als een gebrek aan zakelijke
motieven voor de intrekking wordt beschouwd. Intrekking dient gerelateerd te
zijn aan het belang dat de regeling beoogt te beschermen. Vervolgens noemt de
commissie het verbod van daournement de pouvoir. Het is enigszins
verwarrend. Hierbij moet echter worden bedacht dat de preadviezen van Wiarda
en Samkalden over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur pas 66n jaar
oud waren en in die tijd dit leerstuk nog niet zo ontwikkeld was als het nu is.
Bovendien is er wel iets voor te zeggen om het verbod van willekeur opgevat
als de eis een stelselmatig beleid te voeren als een algemene grondslag voor de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur te accepteren.(50) Men kan dus de
commissie niet betichten van het hanteren van een onjuiste of onzuivere
terminologie. De Commissie vermeldt verder het beginsel van de actus
contrarius (formele vereisten die gelden voor de totstandkoming van de
beschikking gelden    ook voor wijziging of intrekking). Men voert echter    aan    dat
tal van bijzondere wetten van dit beginsel afwijkende bepalingen kennen.
Reden om het actus contrarius-beginsel niet als algemene beperking van de
intrekkingsbevoegheid te vermelden. (51)
Het betoog van de Commissie wijkt dus op een aantal punten af van dat van
Donner. Men weigert met zoveel woorden een principieel vrije intrekbaarheid
aan te nemen en men ziet het actus contrarius-beginsel niet als een algemene
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beperking (of grondslag) van een intrekkingsbevoegdheid. Voor het overige
stemt het betoog van de commissie wel overeen met Donner (en met Van der
Pot), maar hier gaat het dan meer om vanzelfsprekendheden, zoals de relatie
tussen intrekking en algemene en bijzondere belangen. (Opvallend is wel dat
Donner een van de leden van de Commissie Algemene bepalingen van
administratief recht was.)

Veatings pogintz een nieuwe rechtskrachttheorie op te stellen. I. Grondslag.

Een auteur die het nodige heeft bijgedragen tot de theorievorming over de
rechtskracht van beschikkingen is W.G. Vegting. Vegting geeft in zijn
handboek(52) een uitgebreide behandeling van dit leerstuk. Hij een aantal
belangrijke inzichten aan buitenlandse bronnen heeft ontleend.
In het begin van dit hoofdstuk is aangegeven dat de vraag naar de
rechtskracht een vraag is die onderscheiden moet worden van de vraag naar de
rechtsgelding. Vegting brengt beide vragen in verband met elkaar. Zijn
uitgangspunt is de gelding van het recht. Gelding, d.w.z. het rechtsgeldig -zijn
is "het in ontstaan en inhoud in overeenstemming zijn met de ter zake
geldende voorschriften van het positieve recht". (53) Elke rechtshandeling heeft
de pretentie geldig te zijn. Dat gaat dus ook op voor gebrekkige
rechtshandelingen: ook zij pretenderen gewoon geldig te zijn (en zijn dit soms,
ondanks hun gebrek). Wanneer die pretentie wordt erkend is de rechtshandeling
geldig. Dit heeft tot gevolg dat van die rechtshandelingen werking uitgaat: er
worden -in Vegtings opvatting is dit fundamenteel(54)- rechtsbetrekkingen ge-
vestigd, er ontstaan rechten en verplichtingen. Dit alles ontstaat niet voor de
eeuwigheid. Rechtsbetrekkingen zijn in de tijd begrensd. Er is dus, met andere
woorden, een vraag naar de duurzaamheid van de rechtshandeling. Die
duurzaamheid is voor vele soorten van rechtshandelingen verschillend en kent
telkens andere aspecten.
De bekende vragen doemen nu op. Hoe zit het met de bevoegdheid tot intrek-
king en wijziging van de rechtshandeling? Ten opzichte van wie bindt de
rechtshandeling? Vegting ziet de vraag naar de rechtskracht van de beschik-
king als de vraag naar de duurzaamheid ervan.
Vegting wijst evenals Donner op de Duitse juristen die in de beschikking
zekere gelijkenissen met het rechterlijk vonnis bespeurden en voortgaand op
dit pad kracht en gezag van gewijsde voor de beschikking aannamen als betrof
het een vonnis.
Gehinderd door een verwarrende juridische terminologie en het feit dat bestuur
en administratieve rechtspraak in Pruisen door grotendeels dezelfde organen
werd uitgeoefend, ontstond een discussie die steeds meer van de werkelijkheid
vervreemdde, zo is al hierboven betoogd. Evenals Donner laat Vegting zich niet
met dit debat in. Hij is van mening dat uit deze hoek geen bijdrage tot de
oplossing van het vraagstuk van de rechtskracht verwacht kan worden. Hier
moet echter wel worden opgemerkt dat ook Vegting blijkbaar niet kon
ontkomen aan het typische taalgebruik in verhandelingen over rechtskracht.(55)
Ook gebruikt termen als "duurzaamheid", "pretentie van geldigheid.
Wat is de oplossing die Vegting voorstaat? Vegting zoekt aansluiting bij de
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Oostenrijkse jurist Adolf Merkl, leerling van Hans Kelsen. (Donner vermeldde
overigens slechts Merkls werk en het feit dat hij als eerste een aantal
problemen had opgelost55 maar ging inhoudelijk niet op Merkls inzichten in.)
A. Merkl publiceerde in 1923 een boek getiteld "Die Lehre von der Rechtskraft
entwickelt aus dem Rechtsbegriff'(56) waarin hij poogde dit leerstuk in de
geest van Kelsens rechtspositivisme op te lossen.
Vegting volgt Merkls opvatting dat de vraag naar de geldingsduur een vraag is
die zich bij alle rechtsverschijnselen voordoet. De grenzen van de geldingsduur
zijn afhankelijk gesteld van het geschreven recht, dat wil zeggen de
Ursprungsnorm en de daarop gebaseerde lagere normen. De Ursprungsnorm
bepaalt gelding en geldingsduur van de lagere normen. De vraag naar de
geldingsduur is tevens de vraag naar de rechtskracht. (57) Hierbij moet wel
bedacht worden dat een beschikking ook als een norm moet worden opgevat.
Dit rechtskrachtbegrip is voor Vegting uitgangspunt van zijn redeneren (ook al
verwerpt Vegting de Kelseniaanse gelijkstelling van recht met grondnorm,
formele Wet en lagere regelgeving). Welke omstandigheden kunnen een onge-
stoorde en duurzame gelding van rechtshandelingen aantasten? Dit is de vraag
waar het om gaat.
Vegting wijst er echter op, dat rechtskracht meerzijdig moet worden opgevat:
bij de formele rechtskracht gaat het niet alleen om aantasting van een
beschikking in beroep door de burger en materiele rechtskracht omvat meer
dan alleen de vraag naar de bevoegdheid tot intrekken en wijzigen van een
beschikking door het orgaan dat die beschikking gaf.
Vegting ontwikkelt op het voetspoor van Merkl en met de hierboven aange-
geven reserves een begrippenkader(58):
1.Een beschikking is rechtsgeldig wanneer zij in overeenstemming met de voor
haar in het positieve recht neergelegde vereisten tot stand is gekomen. Is aan
die eisen niet voldaan, dan is de beschikking gebrekkig.
2.Onder gelding van een beschikking wordt verstaan dat de beschikking behoort
tot het geheel van het geldende recht. Dit nu is een statische beschouwing.
Vegting ziet rechtsgelding als een momentopname: men kan slechts voor een
moment afzonderlijk beoordelen of de rechtstoestand zodanig is dat alle door
de rechtshandeling in het leven geroepen rechtsverhoudingen daadwerkelijk
bestaan.
3.Rechtskracht is daarentegen een dynamische beschouwing, het is de moge-
lijkheid die een rechtshandeling eigen blijkt om haar pretentie voor het recht
betekenis, te hebben te handhaven tegen pogingen haar aan te tasten.
(Geldigheid niet op een bepaald moment, maar gedurende langere tijdsspanne.)
4.Formele rechtskracht is de kracht die zich kan verzetten tegen elke
opzettelijke poging tot ongedaan maken van de rechtshandeling als zodanig.
Materiele rechtskracht is de kracht die zich verzet tegen pogingen de spreiding
van de werking van de rechtshandeling te voorkomen. Hier kan nog een
onderscheid worden gemaakt in spreiding in de tijd en naar de personen voor
wie die rechtshandeling relevant is. (Voor wat betreft het aspect tijd bijv.: kan
de rechtshandeling na enige tijd te hebben gegolden worden teruggenomen?
Voor wat betreft het aspect personen: kan een overheidsorgaan de door een
ander orgaan verleende beschikking negeren?)
De verhouding tussen rechtsgelding en rechtskracht is bij Vegting belangrijk.
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Een gebrekkige beschikking kan de oorzaak zijn van een ingesteld beroep.
Gebreken worden geconstateerd door de (administratieve) rechter, die op grond
van die gebreken de beschikking vernietigt. Tegenover de (administratieve)
rechter heeft de beschikking dus een geringe formele rechtskracht. Staat er
geen beroep tegen de beschikking open, dan is deze volgens Vegting van
rechtswege nietig en kan er dus in het geheel geen sprake zijn van enige
formele rechtskracht.(59) In deze laatste opvatting is Vegting bestreden door
onder anderen Stellinga, die de opvatting dat er nietigheid van rechtswege aan
kon bestaan verwierp.(60) Bij Vegting gelden voor wat de rechtskrachttheorie
betreft voor rechtsgeldige beschikkingen andere regels dan voor gebrekkige
beschikkingen. Het is nuttig hier nog even op in te gaan.
Ten aanzien van gebrekkige beschikkingen is Vegting van mening dat deze in
het algemeen ten opzichte van de auteur formele rechtskracht hebben. Hij wil
slechts in twee gevallen een terugnamebevoegdheid accepteren. In de eerste
plaats kan dit wanneer de beschikking de burger tot voordeel strekt, en de
burger dus naar alle waarschijnlijkheid geen beroep zal instellen, slechts dan
wanneer de beroepstermijn nog niet is verstreken. Hiervoor zoekt Vegting
steun bij de Franse jurisprudentie, met name bij het arrest-Dame Cachet.(61)
Over dit arrest meer in de desbetreffende paragraaf van dit hoofdstuk. In de
tweede plaats kan het bestuur de gebrekkige beschikking terugnemen wanneer
deze de burger benadeelt. Ten opzichte van hogere, met vernietigingsbe-
voegdheden uitgeruste, bestuursorganen heeft de gebrekkige beschikking geen
formele rechtskracht.
Er is een inconsistentie in Vegtings theorie. Of een beschikking gebrekkig is,
zo volgt uit zijn woorden, kan alleen de administratieve rechter (of
administratief beroepsorgaan) constateren. Ten aanzien van beschikkingen
waartegen geen beroep is opengesteld geldt, aldus Vegting, dat zij van
rechtswege nietig zijn. Omdat er geen beroep is opengesteld moet nu dus een
ieder in staat worden geacht te constateren dat de beschikking nietig is.

Vegtings rechtskrachttheorie, II. uitwerking.

Na de gebrekkige beschikkingen behandelt Vegting de rechtsgeldige be-
schikkingen. De formele rechtskracht eerst.(62/63)
Voor de auteur van de beschikking is er een sterke formele rechtskracht. Zou
het anders zijn dan zou, aldus Vegting, de zin aan het overheidshandelen
komen te ontvallen. Een hoger bestuursorgaan dat met vernietigingsbevoegdheid
is uitgerust, kan echter steeds ingrijpen. Tegenover dit orgaan is de formele
rechtskracht minder sterk. Met name in die gevallen waarin het hogere be-
stuursorgaan een vernietiging wegens strijd met het algemeen belang
uitspreekt, bestaat het gevaar dat dit orgaan de eigen subjectieve inzichten
oplegt aan het lagere orgaan. Evident is het dat dit ook geldt ten opzichte van
de rechter die in beroep over de beschikking oordeelt, maar toetsing aan het
recht is een minder vergaande vorm van toetsing van toetsing aan het
algemeen belang. Maar hoe zit het met de rechtskracht van beschikkingen ten
aanzien van burgerlijke rechter? Bindt het bestaan van een beschikking de
rechter? Volgens Vegting dient de burgerlijke rechter in beginsel uit te gaan
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van het rechtmatig verleend zijn van een beschikking. Is er een
administratiefrechtelijke rechtsgang, dan dient de burgerlijke rechter zich
terughoudend op te stellen. Ten opzichte van de wetgever heeft de beschikking

geen formele rechtskracht.
De materiele rechtskracht wordt door Vegting op een iets andere wijze

behandeld.(64) Achtereenvolgens passeren de materiele rechtskracht ten
opzichte van de auteur, de wetgever en andere overheidsorganen de revue.
Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar de materiele rechtskracht ten
opzichte van de auteur, waar het gaat om de kernvraag van het rechtskracht-
verschijnsel: is het orgaan dat de beschikking gaf bevoegd deze weer in te
trekken? En het is juist waar hier Vegtings theorie over de relatie van
rechtskrachtprobleem met het positief recht zijn waarde bewijst.
Vegting weigert het principe van de vrije intrekbaarheid aan te nemen. Hij
wijst hierbij op Donners visie die, zoals Donner zelf stelt, ontleend is aan
buitenlandse voorbeelden. Vegting meent dat dit dan slechts de Duitse
schrijvers zijn, want in Frankrijk leert men eerder dat de regelmatige
beschikking in beginsel niet intrekbaar is. Het door Donner aan Kormann
ontleende argument van het eenzijdige karakter van de beschikking vindt
Vegting niet valabel. Niet de eenzijdigheid van de beschikking, maar de regelen
van het positief recht bepalen de intrekbaarheid. Vegting stelt dat er tussen de
beschikkingen onderling zoveel verschillen bestaan, dat er onvoldoende grond
bestaat om het bestaan van een zo algemeen beginsel te veronderstellen. "De
intrekbaarheid van een bepaald type beschikkingen hangt dus af van het
karakter op zichzelf, dat aan deze beschikkingen is gegeven door de
wettelijke regelen (...) dan wel door de inhoud van de beschikking zelf doordat
deze -overeenkomstig de ter zake geldende regelen- de intrekking regelt."(65)
Beslissend in dezen is dus de regeling waarop de beschikking stoelt, of anders
de aard van de beschikking die bepaalt of intrekking al of niet geoorloofd is.
Bekende categorieen als de goedkeuring, de "fotografische beschikking" (de
examenbeschikking) en de beschikking voor een 66nmalig handelen, zijn ook bij
Vegting niet voor intrekking vatbaar, om de al eerder genoemde redenen.

Vegting schenkt ook aandacht aan de verschillen in rechtskracht die optreden
bij het meer of minder gebonden zijn van bestuursorganen bij het uitvaardigen
van beschikkingen. (Opvallend is overigens dat hij uitbreidingsplannen en
beschikkingen ter zake van een zaak opvat als gelijkenis met een algemeen
verbindend voorschrift vertonende beschikkingen opvat en dat deze, omdat zij
niet slechts op 66n individuele rechtspositie betrekking hebben maar op een
algemeenheid van rechtsgenoten, een zwakke materiele rechtskracht bezitten.)

Vegting stelt voor de intrekking van beschikkingen de volgende regelen op:
1.  Intrekking is mogelijk wanneer belanghebbende zich niet aan de bij de

beschikking opgelegde voorwaarden houdt.
2.  In het geval van verandering van omstandigheden, alsmede in het geval

van het achteraf bekend worden van nieuwe feiten, moet duidelijk zijn
dat de beschikking niet verleend zou worden als bij de verlening die
nieuwe omstandigheden of feiten bekend zouden zijn geweest. (Er kunnen
tussen constitutieve en declaratoire, resp. belastende en begunstigende

beschikkingen verschillen zijn, afhankelijk van de aard van de beschik-
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king.)
3.  Intrekken is ook beschikken, het positieve recht bepaalt echter de eisen

waaraan de intrekking dient te voldoen. Stelt de wet geen bijzondere
eisen, dan wil dat niet zeggen dat de bevoegdheid tot intrekking geheel
vrij is, in het bijzonder moet hier gelet worden op het verbod van
ddtournement de pouvoir en het verbod van willekeur.

Materiele rechtskracht van beschikkingen ten opzichte van de wetgever wil
Vegting niet aannemen. Het staat de wetgever vrij in te grijpen in maat-
schappelijke verhoudingen. Overgangsrecht kan echter een matigende invloed
uitoefenen in al te schrijnende gevallen.(66)
De materible rechtskracht van beschikkingen tegenover de rechter volgt de
formele rechtskracht. Is deze er, dan moet de rechter de materiale
rechtskracht aannemen. Er wordt door Vegting echter gewezen op H.R. 30
januari 1914, N.J. 1914 p. 497 waarin de Hoge Raad geen materiele rechtskracht
van een hinderwetvergunning zou aannemen. (Hierin oordeelt de Hoge Raad
echter dat het feit dat een vergunning verleend is, niet de strekking mag
hebben van een rechtvaardiging van een inbreuk op een anders eigendomsrecht
in de vorm van hinder.) Daarnaast wijst Vegting nog op het feit dat diverse
beschikkingen in een afhankelijkheidsrelatie tot elkaar kunnen staan.

Korte samenvatting.

Wat kan nu samenvattend over Van der Pot, Donner en Vegting gezegd worden
als het gaat om inspiratie door buitenlandse bronnen bij de vorming van de
rechtskrachttheorie?
Bij Van der Pot blijft onduidelijk welke zijn bronnen zijn. Hij geeft niet aan,
aan wie of wat hij zijn inzichten op het gebied van de rechtskracht heeft ont-
leend. De termen formele en materidle rechtskracht van beschikkingen lijken te
zijn ontleend aan het burgerlijk procesrecht. Op grond van Van der Pots
ideeen over het beschikkingsbegrip die in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid
behandeld zijn, mag echter verondersteld worden dat F. Fleiner, W. Jellinek, G.
Jtze en de Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg hier doorslaggevend zijn.
Donners rechtskrachttheorie is in belangrijke mate geinspireerd door
buitenlandse schrijvers. Vooral waar het gaat om de wezenlijke gedachten
achter het rechtskrachtbegrip. Wanneer het gaat om details, lijkt het meer een
vorm van het afleiden van enige regels uit een rijk geschakeerde jurisprudentie
van de Kroon, de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad. Hij doet dit
echter tegen de achtergrond van een door Franse en Duitse schrijvers ont-
wikkeld leerstuk. Donner laat de ingewikkelde theoretische constructies uit de
Duitse literatuur van het begin van deze eeuw voor wat zij zijn en zoekt
vooral aansluiting bij modernere schrijvers als K Kormann, W. Jellinek en
anderen. Daarnaast besteedt hij aandacht aan codificatie-pogingen in
Worttemberg en andere Duitse deelstaten. Voorts is hij vol lof over de
jurisprudentie van de Conseil d'Etat en de daarop gebaseerde -schaarse-
pogingen tot theorievorming. Er moet nog worden vastgesteld in hoeverre de
door Donner geponeerde grondregels thans nog opgaan. Vegting zocht
aansluiting bij de Oostenrijkse theorievorming.
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Karakter van het rechtskrachtbearip van Van der Pot. Donner en Vegting.

In het voorgaande hoofdstuk, dat handelde over ontstaan en ontwikkeling van
het beschikkingsbegrip, zijn Van der Pot en Donner gekenschetst als auteurs
die de eenzijdigheid van het beschikkingsbegrip sterk benadrukten. De
eenzijdigheid kwam hierin tot uiting dat de beschikking moest worden opgevat
als een momentopname van de verhouding tussen burger en bestuursorgaan.
Deze verhouding werd bovendien gekenmerkt door het feit dat het be-
stuursorgaan de inhoud van de rechtsverhouding geheel of grotendeels eenzijdig
vaststelde, waarbij de positie van de burger zeker niet altijd doorslaggevend
was.
De beschikking was geabstraheerd van de feitelijke verhouding tussen burger
en bestuur: een behoorlijke communicatie en wederzijdse informatie-
verplichtingen werden toen nog niet als een eis voor een behoorlijk verhouding
van de bestuurstaak beschouwd.
Bij een dergelijk eenzijdig opgevat beschikkingsbegrip past een rechts-
krachttheorie zoals die voor Van der Pot, en in een meer genuanceerde vorm
door Donner, is opgesteld. De opvatting dat een beschikking in sommige ge-
vallen - zoals een vonnis - een soort onaantastbaarheid zou kunnen bezitten
(formele rechtskracht) wijst in die richting. Maar nog duidelijker komt dit tot
uiting in de opvattingen van Van der Pot en Donner dat beschikkingen
principieel vrij intrekbaar zijn. Dit principe staat in een soort schijnbare
tegenstelling tot de hiervoor genoemde onaantastbaarheids-pretentie van
sommige beschikkingen. In feite werken beide principes in veel gevallen in het
voordeel van het beschikkende bestuursorgaan: bij de formele rechtskracht gaat
het veelal om de onaantastbaarheid van de beschikkingen nd beroep of nA een
onbenut verstreken beroepstermijn. De beroepsmogelijkheid is er ten behoeve
van de burger, de formele rechtskracht zal - wanneer deze eenmaal aanwezig
is - meestal ten voordeel van het bestuur werken. Bovendien ging men er in
het algemeen van uit -JA.M. van Angeren heeft hier in zijn dissertatie op
gewezen- dat wanneer een administratiefrechtelijke voorziening open had
gestaan, de burgerlijke rechter zich van een oordeel over de beschikking had
te onthouden, ongeacht de vraag of de procedure met voldoende waarborgen
was omkleed.(6D
Het principe van de vrije intrekbaarheid van beschikkingen wordt door Donner
- op het voetspoor van Duitse auteurs - juist gerechtvaardigd geacht omdat de
beschikking in zijn visie een eenzijdige rechtshandeling is.
Het hele idee van "rechtskracht van beschikkingen" lijkt zodoende meer
voordelen voor het bestuur te hebben dan voor de burger. Het idee onder-
streept de gezagspositie van waaruit het bestuur handelt. Een positie die toch
al sterk is, door het gebrek aan een adequate administratiefrechtelijke
rechtsbescherming in die dagen.
Vegting verzet zich tegen de in zijn tijd heersende theorieen over
rechtskracht. Hij meent op het voetspoor van Adolf Merkl, zelf volgeling van
Kelsen, aan het rechtspositivisme argumenten te kunnen ontlenen om het begrip
rechtskracht als een verbijzondering van het begrip rechtsgelding op te kunnen
vatten, en zodoende het al of niet bestaan van formele of materiele rechts-
kracht afhankelijk te doen zijn van het positieve recht. Vegting ontkent het
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bestaan van het principe van de vrije intrekbaarheid van beschikkingen. Tevens
bevatten Vegtings beschouwingen een zekere relativering van Donners
standpunten (wat ook al in het eerste rapport Algemene Bepalingen van
Administratief Recht was gebeurd) en zouden daarom kunnen worden opgevat
als en overgang naar moderne inzichten waarin algemene beginselen van
behoorlijk bestuur een belangrijke rol spelen.
Het is, alvorens tot definitieve conclusies te komen, thans nodig de Duitse en
Franse bronnen aan een nader onderzoek te onderwerpen.
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3.2 Het begrip Rechtskraft in de Duitse bestuursrechtstheorie

Begripsbepaling

Het begrip Rechtskraft is niet gemakkelijk te omschrijven. In de voorgaande
paragraaf is al gewezen op de felle discussies die in de Duitse literatuur zijn
gevoerd. Tegenwoordig wordt het begrip Rechtskraft ten aanzien van
Verwaltungsakte nauwelijks meer gebruikt. Men
behelpt zich met een term als "Bestandskraft".(68) Het huidige Verwal-
tungsverfahrensgesetz gebruikt termen als "Widerruf' en "Rucknahme" (zie Par.
48,49 en 50 Vwv[G) voor het terugnemen en intrekken van beschikkingen. De
termen van tegenwoordig zijn niet alleen in naam verschillend van de oude.
Ook inhoudelijk verschillen zij van betekenis. Rucknahme en Widerruf
verschillen onderling: de eerste ziet toe op de intrekking van een
onrechtmatige beschikking, de laatste op intrekking van een rechtmatig
verleende beschikking. Gezamenlijk zijn zij echter niet hetzelfde als
"materielle Rechtskraft". Die term ziet toe op een breder terrein.
Voor wat betreft de "formelle Rechtskraft" kan gezegd worden dat er iets
meer duidelijkheid is. Formelle Rechtskraft is steeds zo opgevat dat een
beschikking "rechtskrdtig" is wanneer deze in beroep niet meer aantastbaar is
dan wel een eventuele beroepstermijn onbenut is verstreken.
Hoewel er in Duitsland wel degelijk diverse systemen van toezicht bestaan
binnen welk kader beschikkingen geschorst en vernietigd kunnen worden,
heeft men dit nooit als aantasting van de formele rechtskracht willen verstaan.
Formele rechtskracht ziet vrijwel uitsluitend op bezwaar en beroep.
Wat er van het bovenstaande ook zij, het is noodzakelijk de opvattingen te
behandelen van enkele schrijvers die een belangrijke invloed op het leerstuk
hebben gehad en die de Nederlandse theorie hebben beinvloed. Alvorens hiertoe
over te gaan is het zinvol een tweetal opmerkingen uit de voorgaande
paragraaf nog eens in herinnering te roepen.
Ten eerste: Donner en Vegting hebben erop gewezen dat de Duitse taal slechts
66n woord kent om er kracht en gezag van gewijsde dn de rechtskracht van
beschikkingen mee aan te duiden: Rechtskraft. Ten tweede: In het Duitsland
van v66r de Tweede Wereldoorlog heeft het land Pruisen steeds een
vooraanstaande rol gespeeld. Dat geldt ook voor de wetenschap van het admi-
nistratieve recht. De Pruisische staatsinrichting, waarin lagere bestuursorganen
naast hun bestuurstaak tevens instantie van administratieve rechtspraak waren,
heeft de rechtskrachtproblematiek beinvloed. Door die dubbele taak van
eenzelfde orgaan kan men ertoe neigen vonnis en beschikking gelijk te stellen.
Bedenk hierbij dat Otto Mayer (het is in het vorige hoofdstuk uitgebreid be-
sproken) de Verwaltungsakt als parallel ("Seitenstuck") van het vonnis opvatte.
Donner veronderstelde dat met name Pruisische (c.q. Duitse) geleerden met een
dergelijke begripsverwarring worstelden(69),en dat Oostenrijkse schrijvers hier
minder last van hadden. Dit laatste is niet geheel juist.

Geschiedenis
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Een groot aantal schrijvers uit Duitsland en Oostenrijk heeft zich met het
rechtskrachtprobleem bezig gehouden. Zij zullen hier niet allemaal behandeld
kunnen worden. De keuze is, gezien het onderwerp, beperkt gebleven tot
diegenen die een wat grotere invloed op de Nederlandse theorievorming hebben
gehad. Daarnaast zal een aantal visies van enkele vooraanstaande trendsetters
kort worden besproken om de context van het werk van de eerstgenoemde
groep wat te verduidelijken. In dit bestek kunnen niet alle vragen op het
gebied van de rechtskracht behandeld worden, maar blijft de bespreking be-
perkt tot vragen als: Beperkt formele rechtskracht zich tot de vraag of er
beroep is ingesteld bij de rechter? Is de beschikking principieel vrij intrek-
baar?
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Het begin van het Rechtskraftdebat.

Vermoedelijk de eerste schrijver die het begrip Rechtskraft uit het burgerlijk
procesrecht overbracht naar het bestuursrecht was de Oostenrijkse hoogleraar
E. Bernatzik. Hij publiceerde er honderd jaar geleden, 1886, een dik boek
over.(70) Zijn opvattingen herhaalde hij nog eens in zijn preadvies voor de
Deutsche Juristentag in 1902. (71)
Bernatzik gaat uit van een nauwe samenhang tussen zijn opvatting over wat
rechtspraak is en zijn gedachten over rechtskracht. Vandaar de titel van het
boek: "Rechtsprechung und materielle Rechtskraft".
Rechtskraft, hoewel dit het begrip is dat in het middelpunt van zijn werk
staat, wordt eigenlijk nergens omschreven. A. Merkl heeft hier al eens op
gewezen;(72) een definitie ontbreekt. Wat Bernatzik bedoelt, moet worden
afgeleid uit zijn werk. Wel worden formelle en materielle Rechtskraft genoemd,
maar wat de gemeenschappelijke noemer is blijft onduidelijk. Formelle Rechts-
kraft betekent bij Bernatzik, zoals bij alle Duitse auteurs, hetzelfde als
onherroepelijkheid.
De onherroepelijkheid van het vonnis in het burgerlijk procesrecht staat hem
hierbij voor ogen. "Versteht man darunter Unanfechtbarkeit, so lasst sich
gegen jenen Satz nichts einwenden".(73) Formelle Rechtskraft blijft bij
Bernatzik uiteindelijk een hulpbegrip van de belangrijkere materielle
Rechtskraft. Maar wat is dan materielle Rechtskraft? Ook hiervan geeft
Bernatzik geen definitie.
Er is echter het een en ander af te leiden uit het doel van de rechtskracht.
Bernatzik is van mening dat rechtskracht bestaat omwille van een zo groot
mogelijke rechtszekerheid en een (daardoor) zo minimaal mogelijk optreden van
de overheidsorganen.(74) Deze opvattingen combinerende met de omschrijving
van formele rechtskracht, brengen A. Merkl ertoe het begrip gebondenheid
(Gebundenheit) als kern van Bernatziks rechtskrachttheorie aan te nemen.
Formele rechtskracht ziet dan toe op een processuele gebondenheid, te weten
doordat de "beschikking" onaantastbaar is in beroep. Materitle rechtskracht is
een veelzijdiger gebondenheid. Die mag echter niet zodanig worden opgevat dat
deze als een soort absolute binding wordt verstaan. Het is niet hetzelfde als
"Unabanderlichkeit": "Bis ZU einern gewissen Grade ist behDrdlichen
Entscheidungen volle Unabanderlichkeit uberhaupt nicht eigen".(75) Het is dus
een relatieve binding.
Het woord Entscheidung in het bovenvermelde citaat is niet zonder betekenis.
Hierbij moet bedacht worden dat het begrip Verwaltungsakt zoals Otto Mayer
dit begreep nog niet bestond toen Bernatzik zijn inzichten publiceerde. Er kan
hier dus niet zonder meer van de rechtskracht van beschikkingen gesproken
worden. In Bernatziks dagen onderscheidde men meestal tussen Verfugungen en
Entscheidungen. De eerste waren wat men nu constitutieve, de laatste wat men
nu declaratoire beschikkingen zou noemen. Of, anders gezegd, bij Verfugungen
gaat het in de regel om beschikkingen genomen krachtens een discretionaire
bevoegdheid.
Aan het eind van de 19de eeuw is men in de Duitstalige landen druk doende de
eerste vormen van administratieve rechtspraak in te voeren. Zo ook in
Oostenrijk. Hoewel men in Oostenrijk een Verwaltungsgerichtshof met een door
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een algemene formule bepaalde competentie oprichtte, bestond er toch een
aantal uitzonderingen op die competentie. Was er sprake van een discretionaire
bevoegdheid, dan bestond er dikwijls geen beroepsmogelijkheid. Bij Verfogungen
was de administratie dus meestal vrij. Bovendien kwamen de Entscheidungen
vaak tot stand na een soort contradictoire procedure, een extra waarborg dus.
Dit is de reden waarom Bernatzik de Verfugungen niet onder de Rechtskraft-
paraplu laat schuilen. Hij grenst zijn Rechtskraft-begrip af met het begrip
Entscheidung. Het bestaan van rechtskracht voor Verfugungen en Verordnungen
kan niet worden aangenomen. Alleen "die endgultige oder die unanfechtbar
gewordene Entscheidung besitzt materielle Rechtskraft".(76)
Op welke handelingen kan er materiele rechtskracht rusten? Hier komt de
samenhang tussen Rechtsprechung en materielle Rechtskraft voor de dag.
Slechts "Akte der Rechtsprechung" kunnen deze bezitten. Wat is dan eigenlijk
Rechtsprechung? "Recht sprechen heisst aussprechen was im konkreten Fall
"Rechtens" ist"(77), ofwel: het vaststellen van rechtsverhoudingen in een
concrete situatie. Hieronder valt in Bernatziks gedachtengang niet alleen
rechtspraak zoals wij die nu verstaan. Zijn begrip is materieel bepaald:
rechtspraak is in wezen overheidswerkzaamheid in bepaalde procedures
namelijk: feitenvaststelling en beslissing. (78) Een en ander houdt in dat ook
de procedure uitmondend in de uitvaardiging van een Entscheidung in een min
of meer contradictoire procedure, een bestuurswerkzaamheid dus, ook als
rechtspraak wordt opgevat. In Bernatziks visie kunnen alleen de uitspraken van
de burgerlijke rechter, de administratieve rechter en een deel van de bestuurs-
handelingen rechtskracht bezitten.
Deze vooralsnog beperkte toepassing van het rechtskrachtbegrip in het be-
ginnende administratieve recht vond navolging en uitbreiding.

De verhouding tussen rechtskrachtbegrip bii Tezner en Otto Maver.

De eveneens uit Oostenrijk afkomstige Friedrich Tezner breidde de
rechtskracht uit tot alle bestuurshandelingen. Daarnaast onderscheidt hij
verschillende gradaties van rechtskracht. De gradaties verschillen al naar
gelang het een vonnis betreft (sterke rechtskracht) of een beschikking (minder
sterke rechtskracht). Binnen de categorie beschikkingen worden ook
verschillen aangebracht. Tezner laat dus de koppeling materieel
rechtspraakbegrip en materiele rechtskracht los. Rechtskracht komt -in
beginsel- aan iedere Verwaltungsakt toe.(79) Buiten iedere twijfel staat dat
rechtskracht zonder meer toekomt aan uitspraken van de gewone en de
administratieve rechter. Voor beschikkingen ligt de zaak bij nadere be-
schouwing toch genuanceerder. Beschikkingen hebben niet zonder meer dezelfde
rechtskracht als uitspraken van de rechter. Tezner legt hier een verband met
het algemeen belang. Als er sprake is van een Verwaltungsakt die een "Partei"
(belanghebbende) "zustatten kommt" (letterlijk, van pas komt, bedoeld is: waar
een belanghebbenden een subjectief recht op heeft) is de administratie in
beginsel gebonden. Is hiervan geen sprake dan wil Tezner een dergelijke
gebondenheid niet aannemen: een "zwingendes 6ffentliche Interesse" kan anders
dicteren.(80)
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Het is illustratief hier de visie van Otto Mayer naast te stellen. In het
voorgaande hoofdstuk is al uitgebreid zijn belangrijke plaats in de ontwikkeling
van het Duitse bestuursrecht belicht. Een van zijn grote verdiensten is de
wijze waarop hij het begrip Verwaltungsakt gestalte gaf. Juist omdat het
rechtskrachtbegrip opgevat kan worden als een aspect van het beschik-
kingsbegrip, is het interessant te zien hoe de geestelijke vader van dit begrip
dacht over rechtskracht.
Mayer heeft er in verschillende geschriften aandacht aan besteed. Zijn
"Deutsches Verwaltungsrecht" heeft een paragraaf over dit onderwerp.(81)
Daarnaast wijdde hij een rectorale rede(82) en een tijdschriftartikel(83) aan
het probleem. Alle drie de publicaties zijn min of meer gelijkluidend van
strekking.
Er moet nog eens in herinnering worden geroepen dat Otto Mayer het begrip
Verwaltungsakt tegen de achtergrond van de machtenscheiding in Frankrijk
beschouwde als "Seitenstuck des gerichtlichen Urteils", gelijkwaardig met een
rechterlijke uitspraak. Dit heeft ook consequenties voor               zij n

rechtskrachtopvatting. Mayer beschouwt rechtskracht op het gebied van het
administratief recht als uitwerking van het begrip Verwaltungsrechtspflege.
Verwaltungsrechtspflege is rechtspraak uitgeoefend door "eine der Ordnung der
Verwaltung eingereihte Behtirde", die "handelt wie ein Gericht".(84) Mayer vat
het begrip administratieve rechtspraak dus op zoals die in Pruisen toendertijd
bestond. (Bestuursorgaan is tevens orgaan van administratieve rechtspraak.)
Naast de administratieve rechtspraak staat dan de "einfache Verwaltung", het
bestuur zonder meer, niet-handelende in een formele processuele vorm.
Verwarrend is dat Mayer zowel het oordeel van het Verwaltungsgericht als de
besluiten van de einfache Verwaltung als Verwaltungsakte aanmerkt.(85)
De formele procedure is het "Parteiverfahren". In een Parteiverfahren staan
overheid en burger tegenover elkaar in een processueel min of meer
gelijkwaardige positie. Wat is echter datgene wat uitmaakt of de verkrijging
van een bepaalde beslissing wel of niet in een Parteiverfahren moest
geschieden? Wat maakt een burger tot "Partei"? Het antwoord is: er moet
sprake zijn van een "subjektives 8ffentliches Recht", een subjectief pu-
bliekrecht. De burger moet als het ware recht hebben op die beslissing.(86)
(Dit mag echter niet worden gelijkgesteld met de gebonden beschikking.)
Voor wat betreft de rechtskracht onderscheidt Mayer -zoals de meeste van zijn
tijdgenoten-onder invloed van het burgerlijk procesrecht:
a. formelle Rechtskraft, dit wil zeggen 'Unangreifbarkeit des Urteils mit

ordentlichen Rechtsmitteln" (ook Mayer beziet formele rechtskracht alleen
vanuit een processueel gezichtspunt);

b. materielle Rechtskraft, dit is het "materielle Rechtsverhaltnis der
Parteien, nunmehr endgultig im Sinne des Urteils festgelegt" ofwel
"Gebundenheit der Gerichte (ook dus bestuursorganen!) an das Urteil". Dit
laatste valt nu weer uiteen in:

c. absolute Rechtskraft, een "gesetzliches Verbot an die Justiz das Urteil
abuaindern" (ne bis in idem), en

d. relative Rechtskraft, de "Wirkung eines Rechten der Partei an dem zu
ihrem Gunsten ergangenen Urteil".
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Het onderscheid tussen c. en d. oordeelt Mayer noodzakelijk om aan te geven
dat absolute Rechtskraft altijd geldt, onafhankelijk van de wil van een
"Partei". Het is mogelijk van relative Rechtskraft afstand te doen.
Welke rechtshandelingen bezitten nu formele en materiele rechtskracht? In elk
geval niet de "einfache Verwaltungsakt". Deze bezit wel formele rechtskracht-
achtige verschijnselen, maar zeker geen materiele rechtskracht. Dit komt alleen
toe aan de Verwaltungsakte die na een Parteiverfahren zijn gegeven.
Opvallend is dat Mayer yragen als de gebondenheid van bestuursorganen aan
einfache Verwaltungsakte, een verbod tot intrekking, een uit een einfache
Verwaltungsakt voortvloeiende subjectief recht of vorderingsrecht tegen de
overheid niet tot de rechtskrachtproblematiek rekent: "Das ist alles keine
Rechtskraft".(87) Beslissend is enkel het begrip van het Parteiverfahren.
Rechtskraft (uit Mayers terminologie volgt dat een bestuurshandeling 6f
rechtskraftig is, bf niet, er zijn geen graduele verschillen) is een eigenschap
die alleen door deze categorie besluiten bezeten wordt.

Beoordeling van het werk van Bernatzik. Tezner en Mayer.

Mayers standpunten zijn -in het licht van wat in Nederland doorgaans onder
rechtskracht begrepen wordt- moeilijk te begrijpen. In een bepaald opzicht
lijken zij niet ver van Bernatziks standpunten af te staan. De laatste knoopte
rechtskracht aan een soort materieel rechtspraak-begrip vast. Mayer doet dat
ook met zijn Verwaltungsrechtspflege-opvatting. Toch wil hij zijn   
Verwaltungsakt-begrip, opgevat als gelijkstaand met het rechterlijk vonnis,
niet parallel met het Rechtskraft-begrip te laten lopen. Op dit punt lijkt hij     j
inconsequent, zeker als men bedenkt dat andere schrijvers in zijn tijd (Tezner
bijvoorbeeld) poogden alle beschikkingen als potentieel-rechtkraftig op te
vatten. Moeilijk te begrijpen is het ook dat hij vragen als gebondenheid van de
overheid aan eigen besluiten, de positie van het subjectief publiek recht en
dergelijke buiten het rechtskrachtbegrip plaatst als het om einfache
Verwaltungsakte gaat. Vele Duitse wetenschapsbeoefenaren van die tijd lijken
uitzichtloos verstrikt geraakt in deze valkuilen.
Het is dan ook begrijpelijk dat Van der Pot, Donner en Vegting zich niet
geroepen voelen met deze schrijvers in debat te gaan en hun opvattingen laten
voor wat ze waard zijn. Ook hier zal verder slechts op die schrijvers worden
ingegaan die van enig belang voor de Nederlandse wetenschapsbeoefening zijn
geweest.
Wie zijn dit geweest? Van der Pot heeft zich vermoedelijk op Fleiner, Jellinek
en de Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg georienteerd. Donner heeft
zich, naast de genoemden, op K. Kormann gericht, en Vegting op Merkl. De
laatste staat gezien zijn achtergrond enigzins apart en zal daarom het laatst
besproken worden. Donner orienteert zich -om zijn woorden enigermate te
parafraseren- aan een nieuwere lichting schrijvers die, in plaats van de beladen
Rechtskraft-terminologie, zich bedient van de term Widerruflichkeit. Er is
echter daarv66r nog sprake van een andere ontwikkeling die dogmatisch niet
zonder belang is. Kormann, aan wie Donner ook veel ontleend heeft, is toch de
eerste geweest die Rechtskraft en het Verwaltungsbegrip geintegreerd
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behandelde. Auteurs als Bernatzik, Tezner en ook Otto Mayer bezagen het
rechtskrachtbegrip uit een ander gezichtspunt: dat van de administratieve
rechtspraak. Omdat die benadering nadien is gevolgd door zowel Fleiner,
Jellinek, de opstellers van de Verwaltungsrechtsordnung en Merkl, zal met
Kormann worden begonnen en verder de volgorde die in het vorige hoofdstuk
is gevolgd worden aangehouden.

De samenhang tussen Verwaltunizsakt en Rechtskraft.

In het voorgaande hoofdstuk is K. Kormann al eens gekarakteriseerd als een
"schematicus". Het begrip Verwaltungsakt, door Otto Mayer gepreciseerd,
werkte hij uit tot een groot theoretisch bouwsel. Een bouwsel waarvan het
praktisch nut vermoedelijk niet zeer groot is geweest. Toch is het werk van K.
Kormann niet zonder belang. Hij heeft, het werk van Otto Mayer voortzettend
(en tegelijk bekritiserend) het begrip Verwaltungsakt (of daarmee
overeenstemmende termen als Verfugung e.d.) in verband gebracht met een
(privaatrechtelijk geinspireerde) nulliteitenleer en een rechtskrachttheorie.
Daarmee werd dit begrip theoretisch verbreed en zijn positie binnen de
bestuursrechttheorie verstevigd.
De term Rechtskraft gebruikt Kormann overigens niet. Hij ziet een begrip als
Verwaltungsakt als een "rechtsgeschaftlicher Staatsakt" en het teniet gaan van
zo'n Rechtsgeschaft ziet Kormann dan ook consequent als "Geschiift-
sauf sung".(88) Rechtsgeschdt betekent in dit verband rechtshandeling.
Geschaftsauflasung kan op de bekende (weer: privaatrechtelijk geinspireerde)
wijzen plaatsvinden: door simpele uitvoering van het "Rechtsgeschiift", door
tijdsverloop, het intreden van bepaalde voorwaarden, het overlijden van de
belanghebbende, het tenietgaan van de zaak, of door een andere be-
stuurshandeling.
Voor dit laatste geval gebruikt Kormann de term "Widerruf'.(89) De Widerruf is
de belangrijkste vorm van Geschaftsaufl6sung. Het begrip is zelf ook weer een
verzamelbegrip. Widerruf is iets dat zowel de vernietiging in een
administratiefrechtelijke procedure (vernietiging door rechter of
bestuursorgaan) als het terugnemen, intrekken of wijzigen zonder procedure
door het bestuursorgaan omvat. Widerruf omvat echter niet: intrekking na een
daartoe strekkend verzoek van een burger; het intrekken van door het bestuur
gedane mededelingen, berichtgevingen e.d. met betrekking tot

rechtshandelingen; enkele vormen van intrekking in het procesrecht; intrekking
van nog niet inwerkinggetreden bestuurshandelingen; intrekking van rechten
niet berustend op een Verwaltungsakt; het uitvaardigen van een nieuwe
beschikking op grond van zelfstandige motieven. Wat er, na aftrek van
genoemde gevallen nog overblijft heet: freier Widerruf.(90)
Hieronder mag volgens Kormann niet worden verstaan intrekking naar willekeur
of welgevallen van het bestuur. Dit is steeds ontoelaatbaar. Freie Widerruf
betekent dat het bestuur telkens naar "pflichtgemassem Ermessen" in het
openbaar belang, onder omstandigheden die daar toe nopen, Verwaltungsakte
kan intrekken.
Dit is in elk geval mogelijk bij een wettelijk intrekkingsvoorbehoud. Soms kan
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ook tot het bestaan van een stilzwijgend voorbehoud worden geconcludeerd,
afhankelijk van de aard van het betrokken wettelijk voorschrift en de
betrokken beschikking.
Een intrekkingsvoorbehoud kan ook in de beschikking zelf gegeven zijn. Ook in
die gevallen is de situatie duidelijk, de beschikking is intrekbaar in de
omstandigheden waarop het voorbehoud doelt. Freier Widerruf is bij Kormann
meer dan alleen het resultaat van een gemaakt voorbehoud. Kormann poneert
uitdrukkelijk: "Als Grundsatz muss man hier die Widerruflichkeit der
Verwaltungsakte aufstellen'.(91)
De principieel vrije intrekbaarheid van de beschikking wordt door hem in die
uitdrukkelijke vorm waarschijnlijk voor het eerst zo gepresenteerd. Ter recht-
vaardiging van zijn standpunt beroept hij zich merkwaardigerwijs onder andere
op Otto Mayer, maar uit Mayers rechtskrachttheorie is die conclusie niet
zonder meer af te leiden. De grond voor de vrije intrekbaarheidsregel zoekt
Kormann in het eenzijdig karakter van de beschikking.
Er zijn echter uitzonderingen, die door Donner zijn overgenomen: wettelijke
bepalingen die in een of andere vorm regels stellen omtrent de hantering van
de intrekkingsbevoegdheid, onmiddellijk of middellijk. Een voorbehoud door de
wet gemaakt; een voorziening in de wet die het mogelijk maakt een
intrekkingsvoorbehoud in de krachtens dit wettelijk voorschrift af te geven
beschikkingen op te nemen (gebeurt dit niet, dan is de beschikking niet
intrekbaar); door de wet vereiste bijzondere voorwaarden voor intrekking; de
door de wet geboden beschermende voorschriften in geval van afwijzing of
partiele afwijzing van de aangevraagde beschikking (dan is de beschikking niet
vrij intrekbaar). (Zie de vorige paragraaf.)
Een door Kormann opgestelde indeling van uitzonderingen op het beginsel van
de vrije intrekbaarheid levert het volgende beeld op(92):

1.  Intrekking is uitgesloten als dit uit de aard van de beschikking is af te
leiden.
2.  Intrekking is uitgesloten als een wettelijk voorschrift de verlening van de
beschikking tot een plicht maakt. (Hoe sterker het gebonden karakter van de
beschikking, des te groter de kans op een intrekkingsverbod.)
3.   Omgekeerd wil Kormann niet beweren dat hoe groter de vrijheid van het
bestuur is bij de verlening van de beschikking, de vrijheid de beschikking in te
trekken recht evenredig toeneemt: waar het om gaat is of de aard van door de
beschikking geschapen rechtsverhouding intrekbaarheid uitsluit of niet, ofwel:
is er sprake van verworven rechten (zo ja: dan geen vrije intrekbaarheid, is de
hoofdregel);
4.  Intrekking is niet zonder meer uit te sluiten wanneer een andere instantie
nog medewerking moet verlenen (bij voorbeeld in de vorm van goedkeuring).

De rechtskrachttheorie van Fleiner. Jellinek en de Verwaltungsrechtordnunp fur
Wurttemberg.

F. Fleiner maakt gebruik van de gewone terminologie bij zijn behandeling van
de rechtskracht van beschikkingen. Ook hij beschouwt rechtskracht als een
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aspect van dat beschikkingsbegrip en toont zich hierin dus geen volgeling van
Otto Mayer.(93) Hij behandelt dit aspect van het beschikkingsbegrip in een
vragende vorm: komt aan een beschikking in gelijke mate rechtskracht toe als
een vonnif?
Een Verfugung heeft in de regel formele rechtskracht, ook hier is formele
rechtskracht uitsluitend processueel beschouwd. Alleen de beslissing in beroep
en de verstreken beroepstermijn zijn bijgevolg bronnen van formele
rechtskracht.

1 Bij de materiele rechtskracht lijkt Fleiner evenzeer een eenvoudig leidend
beginsel aan te nemen. Een Verfugung bezit geen materiele rechtskracht.
Waarom is Fleiner hierin zo absoluut? In het vorige hoofdstuk is al eens
aangegeven dat Fleiner de aard van het besturen verklaart vanuit het handelen.
"Der Verwaltung Lebenselement ist das Handeln, das aktive Eingreifen, das
unmittelbare Herbeifuhren eines bestimmten materiellen Erfolges. Ihre
Richtschnur ist die Zweckmassigkeit und Nutzlichkeit", luidt het in de
inleidende paragraaf van zijn boek.(94) Dit handelingskarakter van het besturen
heeft ook zijn uitwerking op de materiele rechtskracht. Het bestuur heeft niet
tot doel rechtszekerheid te verschaffen, daartoe dient de rechtspraak met haar
vonnissen. Voor het bestuur is het recht alleen middel tot een bepaald doel.
Het is mogelijk dat de doeleinden wijziging of intrekking van de reeds ver-
leende beschikkingen noodzakelijk maken: "Ein Zustand aber, der dem
6ffentlichen Interesse widerspricht dart auch nicht fur einen Tag
weiterbestehen'. Daarom: beschikkingen zijn principieel herroepbaar.(95)
Enige relativering van dit wat harde standpunt volgt toch. Intrekking kan
alleen geschieden als het algemeen belang dit vordert. Het bestuur mag
bestaande toestanden niet zonder meer teniet doen wanneer zij tevoren ja-
renlang heeft stilgezeten. Toch blijft de intrekkingsbevoegdheid een constante
bedreiging voor de burger. Het is alleen aan de wetgever om hier voorzie-
ningen te treffen met het oog op de rechtszekerheid. Zo kan de verlening van
een beschikking met procedurele waarborgen worden omkleed of de
intrekkingsbevoegdheid worden ingeperkt. Tenslotte acht Fleiner beschikkingen
die een subjectief recht vestigen ten gunste van de belanghebbende niet voor
intrekking vatbaar. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn die ertoe
leiden dat deze beschikkingen niettemin moeten worden ingetrokken. Ingeval
van intrekkingsvoorbehoud, verwerking van een recht of overtreding van
voorwaarden, lijkt dit toelaatbaar.(96)

W. Jellinek heeft een meer gedetailleerde uitwerking van het rechtskrachtbegrip
dan Fleiner. Ook hij ziet het, in navolging van Kormann, als de uitwerking van
een aspect van het beschikkingsbegrip.
Jellinek gebruikt niet de term "Rechtskraft". Hij geeft er in zijn bekende
handboek ook een reden voor.(97) Jellinek acht de uitdrukking Rechtskraft in
het bestuursrecht niet passend omdat het fenomeen rechtskracht uitsluitend aan
de rechterlijke beslissing eigen is. Een dergelijke beslissing heeft de bedoeling
een rechtsgeschil definitief te beeindigen. Slechts aan deze categorie
beslissingen wil Jellinek rechtskracht, dat hij kennelijk opvat als een toestand
van stabiliteit van een rechtsverhouding, toekennen. Die categorie acht de
schrijver in het bestuursrecht niet de belangrijkste. Een beschikking bezit dus
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geen rechtskracht, hooguit kan men van een vermoeden van onherroepelijkheid
(Unwiderruflichkeit) uitgaan. Om dit laatste te rechtvaardigen beroept Jellinek
zich toch weer op de analogie met het rechterlijk vonnis: de zin van de
rechtskracht van het vonnis ligt volgens Jellinek in het feit dat een vonnis dat
rechtskracht bezit niet meer door de rechter kan worden teruggenomen. Het
gelijk is aan de zijde van Donner die stelt dat wanneer Jellinek de term
Widerruflichkeit tot uitgangspunt neemt hij de oude rechtskrachtleer onder een
nieuwe benaming weer invoert.(98)
Widerruflichkeit von Verwaltungsakten is bij Jellinek geheel beperkt tot de
eventuele intrekbaarheid. De formele rechtskracht is bij hem geheel van het
toneel verdwenen. Hierbij moet echter het volgende worden bedacht. Jellinek
heeft steeds bijzondere aandacht gehad voor het verschijnsel van de gebrekkige
beschikking. In wezen beschouwt hij het rechtskrachtprobleem als een aan dat
vraagstuk ondergeschikt probleem. In de aanvulling die hij later op zijn
proefschrift schreef, komt dit al aan de orde.(99) In zijn Habilitationsschrift
lijkt het vraagstuk van de rechtskracht bijna geheel verdwenen.(100) Ook in
zijn handboek, een veel minder moeilijk toegankelijk geschrift dan beide ge-
noemde werken, wordt deze relatie gelegd.(101) Een gebrek in een beschikking
zal vaak de aanleiding zijn om tegen die beschikking in beroep te gaan, zeker
wanneer het een overigens belastende beschikking betreft. Ook het bestuur
heeft er belang bij gebrekkige beschikkingen weer in te trekken. Men kan zich
afvragen of een gebrekkige beschikking wel voor uitvoering c.q. afdwinging
vatbaar is. Deze vragen liggen op het terrein van de formele rechtskracht.
Jellinek behandelt ze dus via een andere weg.
Voor wat betreft de categorie van de freie widerrufliche Verwaltungsakte wil
Jellinek niet zonder meer tot een algemene vrije intrekbaarheid concluderen,
zoals Kormann en Fleiner. Hij wil niet veel verder gaan dan het opstellen van
twee vuistregels:
1.  een beschikking is niet vrij intrekbaar als er voor de overheid een plicht

tot verlening ervan bestond;
2.  als de overheid geen plicht tot het verlenen van een beschikking had,

mag daaruit niet worden afgeleid dat deze vrij intrekbaar is. (102\103)
De laatste regel ziet Jellinek als een uitwerking van het subjectief

publiek recht. Schept een beschikking een dergelijk recht, dan is intrekking
niet meer mogelijk. Men zou echter, aldus Jellinek, ook kunnen concluderen dat
een reeds verleende beschikking pas "rechtskraftig" (jawel!) wordt als de
beroepstermijn verstreken is. Hieruit leidt hij af dat gedurende de
beroepstermijn (eventueel vermeerderd met de periode tijdens welke een
eventueel geschil aanhangig doch nog onbeslist is) intrekking van de
beschikking mogelijk is. Ook bij Jellinek is de natuur een sterker dan de leer:
ondanks zijn voornemens niet de term Rechtskraft te gebruiken, kan hij het
niet laten.
Een eventueel Widerrufsvorbehalt doorbreekt bovenstaande vuistregels. De
gevonden vuistregels nog eens in ogenschouw nemend, lijkt Jellinek er ten-
Slotte toch toe over te gaan de vrije intrekbaarheid van de beschikking als
algemeen beginsel te accepteren. Hij wil wetgeving en rechtspraak van die
strekking althans niet afwijzen.(104) Hij wijst echter op weer een andere
uitzondering: een beschikking voor een eenmalige handeling kan na voltooiing
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van die handeling niet worden teruggenomen.
Als  eenmaal ' vaststaat  dat een beschikking  niet vrij intrekbaar  is,  wat  dan?
Kan dit stelsel ook doorbroken worden? In beginsel kan dit alleen in de
volgende gevallen(105):
a.  Een gebrekkige beschikking kan niet in alle gevallen om haar gebrekkig-

heid worden ingetrokken. Schrijf- en rekenfouten moeten hersteld kunnen
worden. Onbevoegdheid van het bestuursorgaan in een bepaalde materie te
beschikken, kan ook als intrekkingsreden worden gehanteerd. Een gebrek
dat zijn oorzaak vindt in een wilsgebrek maakt een beschikking eveneens
voor intrekking vatbaar, een door de overheid in haar nadeel begane
vergissing echter niet.

b.  Intrekking om andere redenen. Mogelijk is dat de belanghebbende alsnog
instemt met intrekking. Het kan ook voorkomen dat de belanghebbende de
hem bij de beschikking opgelegde voorwaarden niet nakomt. In deze
gevallen is intrekking geoorloofd.
Niet in alle gevallen geoorloofd is intrekking op grond van veranderde

omstandigheden. Volgens Jellinek moet worden aangenomen dat een achteraf
intredende omstandigheid van een zodanige aard zou moeten zijn, dat de
beschikking nooit zou zijn verleend als de omstandigheid bij verlening bekend
of ingetreden zou zijn geweest. In sommige gevallen bestaat er voor de
overheid een plicht tot schadevergoeding.
Jellinek toont zich een voorstander van codificatie van het recht betreffende
intrekking en wijziging van beschikkingen en beveelt hier de Thuringse
codificatie van 1926 aan. Ook die codificatie omhelst het beginsel van de vrije
intrekbaarheid van beschikkingen. (Par. 141 Landesverwaltungsordnung.(106)
Donner vermeldt deze wetgeving eveneens. (107) Voor de achtergrond van de
Thuringse codificatie kan naar hoofdstuk 2 worden verwezen. Overigens is er
over de codificatiepogingen van omstreeks 1925 weinig bekend. Blijkbaar ziet
Jellinek in dit stuk wetgeving een ordening van zijn eigen gedachten. De
intrekking zelf, tenslotte, kan alleen voor de toekomst gelden. Uitzonderingen
wit Jellinek alleen toelaten voor het geval er sprake is van beschikkingen
welke door middel van bedrog zijn verkregen. De termijn waarbinnen be-
schikkingen kunnen worden ingetrokken is afhankelijk van de aard van de
beschikking.(108)
In het hoofdstuk over het beschikkingsbegrip is al het nodige gezegd over aard
en achtergrond van de Verwaltungsrechtsordnung fOr WOrttemberg. Gebleken is
dat dit wetsvoorstel een soort samenvatting vormde van de stand van de
wetenschap van het administratieve recht aan het begin van de jaren dertig.
Het was daarom niet verwonderlijk dat Nederlandse auteurs hier een orienta-
tiepunt vonden bij het ontwikkelen van een eigen administratiefrechtelijke
dogmatiek. Ook op het gebied van de rechtskracht.
De artikelen en de opschriften van titels van afdelingen van de Verwal-
tungsrechtsordnung gebruiken het woord "Rechtskraft" niet, wanneer het om
beschikkingen gaat. De bijbehorende toelichting een enkele maal. Men lijkt zich
aan te sluiten bij Jellinek en Kormann, al wordt dit niet uitdrukkelijk vermeld.
De vierde titel van de vierde Abschnitt (Verwaltungsakte) behandelt de
Zurucknahme und Anderung der Verwaltungsakte. Ook hier bestaat een duide-
lijke samenhang tussen beschikkingsbegrip en rechtskracht. De betreffende titel
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geeft in dertien artikelen een tamelijk gedetailleerde regeling van het
onderwerp.
Art. 82 VwRO stelt als Grundsatz: "Erachtet die VerwaltungsbehBrde einen von
ihr erlassenen Verwaltungsakt als ungerechtfertigt, so kann sie ihn
zurucknehmen oder andern, soweit in Art. 83 bis 90 nichts anderes bestimmt
ist".(109) De beschikking is (tenzij anders is bepaald) vrij intrekbaar als het
beschikkend bestuursorgaan deze voor "ungerechtfertigt" houdt.
Hoe komt men tot dit principe?
De toelichting zegt er dit over(110): De overheid vaardigt niet voor niets
beschikkingen uit. Men moet eigenlijk uitgaan van een binding van zowel
burger als overheid aan een beschikking. De burger moet opgelegde verplich-
tingen nakomen, de overheid daarentegen dient begunstigingen, voordelen en
rechten van de burger te respecteren. Die binding gaat echter niet zover als
de binding van de rechter aan zijn vonnis. Essentieel voor de overheidstaak is
dat de zich telkens wijzigende omstandigheden, die mede bepalen wat het
algemeen belang eist, het noodzakelijk kunnen maken dat binding aan het
gegeven woord niet langer kan worden volgehouden. De overheid moet dus in
het algemeen bevoegd worden geacht verleende beschikkingen in te trekken of
te wijzigen. (Een uitzondering wordt gemaakt voor rechtsvaststellende
beschikkingen, omdat dit volgens de opstellers van de Verwaltungsrechts-
ordnung nog de meest op het vonnis gelijkende vorm van beschikkingen is.)
Ter ondersteuning van het standpunt beroept men zich op rechtspraak en
literatuur. Tal van schrijvers worden genoemd: Bernatzik, Mayer, Fleiner,
Kormann, Tezner en anderen. Jurisprudentie van het Reichsgericht en het
preussisches Oberverwaltungsgericht wordt eveneens aangevoerd. Daarnaast
wordt gewezen op gelijkluidende bepalingen in andere wetgevingen.
Een (in beginsel) discretionaire bevoegdheid dus. Hierop is volgens het systeem
van de Verwaltungsrechtsordnung Art. 65 van toepassing. Het is een artikel dat
enkele stelregels geeft voor de uitoefening van discretionaire bevoegdheden:
"Soweit die Vornahme von Verwaltungsakten oder die Bestimmung ihres Inhalts
im Ermessen der Verwaltungsbeh8rde liegt, ist die Entscheidung nach
sachlichen Gesichtspunkten unter gerechter und billiger Abwiigung des
8ffentlichen Interesses und der Einzelinteressen zu treffen". Ter bevordering
van een juiste belangenafweging en inachtneming van de zakelijke gezichts-
punten, beveelt de toelichting van het ontwerp het bestuur aan richtlijnen op
te stellen. De tekst van de regeling zegt hierover zelf niets, een verplichting
hiertoe kan niet worden aangenomen. Het blijft dus bij een aanbeveling tot het
opstellen van beleidsregels ter vermijding van willekeur.(111) Geen onverstandig
advies, want het woord "ungerechtfertigt" in Art. 82 is een wel erg ruime
formulering. Volgens de toelichting kan er zowel "rechtswidrig" als "sach-
oder zweckwidrig" mee worden bedoeld.(112)
De bevoegdheid tot intrekking geldt voor zover er geen afwijkende regels
gelden. Enige belangrijke uitzonderingen zijn in het ontwerp opgenomen.
Rechtsvaststellende beschikkingen (Feststellungsakte) kunnen volgens Art. 86
niet worden teruggenomen of ingetrokken.(113)
Begunstigende beschikkingen kunnen volgens Art. 88 slechts onder voorwaarden
worden ingetrokken. Dit geldt ook voor een ander type beschikking, te weten
de goedkeuring van diverse categorieen besluiten. Ook voor deze bepaling
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beroepen de opstellers van de Verwaltungsrechtsordnung zich op
overeenstemming in literatuur en jurisprudentie. Een beschikking die een burger
enig subjectief recht verleent of toekent, onverschillig of dit van
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aard is, kan niet vrij worden
ingetrokken of teruggenomen. De toelichting wil het begrip begunstigende
beschikking ruim opvatten.(114) Onder dit begrip vallen beschikkingen die een
subjectief publiekrecht vestigen. (Volgens Par. 10 VwRO is dat een recht op
enig handelen, dulden of nalaten door de overheid.) Daarnaast worden
burgerlijke rechten en de rechten op Polizeierlaubnisse (eenvoudige
vergunningen) genoemd. De begunstigende beschikkingen kunnen slechts worden
ingetrokken in geval van: strijd met een wettelijk voorschrift ("sachlich im
Widerspruch mit einer gebietenden Rechtsvorschrift"); het niet op de juiste
wijze samengesteld zijn van het orgaan dat de beschikking afgaf; onbevoegd-
heid naar plaats; het ontbreken van de krachtens enig wettelijk voorschrift
vereiste verklaring van een belanghebbende; het niet voldoen aan een krachtens
een wettelijk voorschrift vereiste hoorplicht; het ontbreken van openbaarheid
van behandeling (indien deze vereist is); bedrog, bedreiging en omkoping.
Daarnaast is intrekking steeds mogelijk met instemming van de betrokkene, als
er een intrekkingsvoorbehoud bestond of als de betrokkene de bij de
beschikking gevoegde voorwaarden overtreedt.
Aparte voorwaarden gelden voor de hiervoor al genoemde groep (Polizei-)
erlaubnisse. Behalve in de bovengenoemde gevallen kunnen deze beschikkingen
worden ingetrokken wanneer de feitelijke verhoudingen op grond waarvan de
beschikking is verleend zich hebben gewijzigd of als er op grond van het
algemeen belang of het belang van derden dringende redenen zijn om tot
intrekking over te gaan. Echter, betreft het een gebonden Erlaubnis, dan kan
intrekking op deze gronden niet plaatsvinden. De intrekking zelf werkt alleen
ex tunc als er sprake was van strijd met een wettelijk voorschrift, strijd met
procedureregels of bedrog, bedreiging en omkoping.
In de Wikrttembergse ontwerp-regeling is weinig meer terug te vinden van de
discussies van veertig, vijftig jaar daarvoor. Die achtergrond wordt in de
toelichting niet vermeld. Argumenten worden aan bepaalde schrijvers ontleend
zonder dat men veel rekening hield met hun opvattingen over het
rechtskrachtprobleem. Het woord rechtskracht komt niet aan de orde, of het
zou de verwijzing naar de rechtskracht van het vonnis moeten zijn. Slechts
een tweetal vragen staan hier centraal: Is deze beschikking in beginsel vrij
intrekbaar? En, onder welke voorwaarden is de begunstigende beschikking
intrekbaar?
De formele rechtskracht komt in de Verwaltungsrechtsordnung slechts
zijdelings aan de orde. Formele rechtskracht lijkt alleen relevant voor zover er
een relatie is met materiele rechtskracht. Intrekking van een beschikking bij
voorbeeld is ook mogelijk als er beroep of bezwaar tegen die beschikking is
ingesteld, zolang er nog maar niet op dat beroep is beslist.(115)
De inzichten van de opstellers van de Verwaltungsrechtsordnung vormen in
zekere zin een voorlopig eindpunt. Uit de discussies rondom het begrip rechts-
kracht wordt een min of meer duidelijk systeem gedestilleerd waarmee de
intrekbaarheid van beschikkingen kan worden geregeld. Zonder dat dit
uitdrukkelijk vermeld is, lijken deze inzichten hoofdzakelijk gebaseerd te zijn
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op het werk van Kormann en vooral W. Jellinek.

Rechtskracht en rechtspositivisme bij Kelsen en Merkl.

De afsluiting van deze paragraaf moet een auteur worden besproken die door
zijn theoretische achtergrond enigzins apart staat. Adolf Merkl is in het
voorgaande at eens genoemd als inspirator van Vegtings opvattingen over
rechtskracht.

Merkl was een volgeling van Hans Kelsen, de Oostenrijkste rechtsfilosoof en
staatsrechtsgeleerde (o.a. opsteller van de Oostenrijkse grondwet van 1919).
Evenals Kelsen had Merkl een sterk positivistische opvatting van het recht.
Ook hij beschouwt het recht als een geheel van normen dat gelding heeft. De
gelding van een norm kan alleen worden afgeleid uit een hogere norm, gelding
van die hogere norm op zijn beurt weer uit een nog hogere, tot de Grundnorm
is bereikt. Die Grundnorm zelf is voorondersteld.(116)
Dit hele systeem is abstract. Het kan in beginsel overal gelden. In 1927
publiceerde Merkl een boek getiteld "Allgemeines Verwaltungsrecht", een
behandeling van het algemeen deel van het administratieve recht. Het kent
echter heel weinig verwijzingen naar wetgeving, jurisprudentie of literatuur en
lijkt daardoor een soort absolute geldigheidspretentie te bezitten. Merkls
rechtskrachtleer vormt een onderdeel van een dergelijk systeem. Hij heeft vrij
veel over dit onderwerp gepubliceerd. In 1923 schreef hij een boek getiteld
"Die Lehre von der Rechtskraft entwickelt aus dem Rechtsbegriff'.(117) In zijn
in 1927 verschenen boek Allgemeines Verwaltungsrecht(118) is een paragraaf
over het onderwerp opgenomen en er is nog een artikel "Zum Problem der
Rechtskraft in Justiz und Verwaltung" van zijn hand bekend.(119) Merkls werk
is te veelomvattend om in zijn geheel te worden besproken. Daarom volgen
hier slechts enkele hoofdlijnen, met name die waarop W.G. Vegting zich
beriep.
Merkl zet zich in zijn rechtskrachtleer af tegen alle schrijvers die hem zijn
voorgegaan. Hij stelt dat deze schrijvers principieel al dan niet rechtskracht
van beschikkingen aannamen en vervolgens hierop tal van uitzonderingen hierop
poneerden. Merkl ziet echter een oplossing voor de begripsverwarring. Hij stelt
dat de auteurs zich steeds teveel op het rechterlijk vonnis georienteerd
hebben. In plaats daarvan zegt Merkl dat rechtskracht een eigenschap is die
alle rechtsverschijnselen tot op zekere hoogte bezitten. Ziet men in dat
rechtskracht deel uitmaakt van het rechtssysteem als geheel, dan is
begripsverwarring niet langer het gevolg.(120)
Merkl zocht de oplossing in de normentheorie. Het rechtssysteem bestaat uit
een geheel van normen gebaseerd op de Ursprungsnorm (synoniem met
Grundnorm). De gelding van een norm berust op een hogere norm. Gelding kan
echter naar plaats en tijd min of meer beperkt zijn. De vraag naar de gel-
dingsduur is voor dit onderwerp het meest van belang. De Ursprungsnorm geldt
altijd en overal. Voor de daarop gebaseerde normen (grondwet, wetten, etc.)
ligt dit anders. De Ursprungsnorm is hiervoor bepalend. De vraag naar die
geldigheidsduur van de op de Ursprungsnorm gebaseerde rechtsverschijnselen
beschouwt merkt als de vraag naar de rechtskracht ervan.(121)
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Dat veronderstelt dat elk rechtsverschijnsel dus als norm kan worden
beschouwd. Ook de beschikking, die immers kan worden opgevat als een norm
tussen burger en bestuursorgaan. "Rechtskraft" wordt dan bij Merkl "Eigen-
schaft gewisser Staatsakte wonach sie durch Akte gleicher Art entweder unter
allen Umsttinden, oder nur unter gewissen UmstUnden abanderbar sind".(122)
Formele rechtskracht wordt dan "Unabanderlichtkeit eines Staatsaktes auf
Grund des Anbringens eines privaten Interessenten" ofwel "Unanfechtbarkeit"
voor de betrokken partijen. Materiele rechtskracht heet dan "allseitige
Unabanderlichkeit des Aktes", die geldt voor een ieder.(123)
Het zal na het voorgaande duidelijk zijn dat de "Abanderlichkeit" van een
overheidshandeling (algemeen verbindend voorschrift, vonnis of beschikking)
afhankelijk is van wat een hogere norm daaromtrent bepaalt. En dat zal voor
een vonnis anders zijn dan voor een beschikking. Een vonnis heeft volgens
Merkl tot doel het recht te dienen. Een beschikking moet het openbaar belang
dienen en is alleen daarom al, uit principieel oogpunt "abanderbar".(124)
In hoeverre biedt Merkls rechtskrachttheorie iets nieuws?
Zeker op het gebied van de rechtstheoretische basis. De basis van rechtskracht
ligt in het positieve recht. Maar Merkls leer geeft geen antwoord op de vraag
wanneer en onder welke omstandigheden een beschikking mag worden
ingetrokken. Dat probleem wordt bij de normcredrende autoriteit gelegd.
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Korte samenvatting.

Samenvattend kan het volgende over de Duitse theorievorming op het gebied
van rechtskracht van beschikkingen gezegd worden.
Aanvankelijk zoekt men, in de overtuiging dat Verwaltungsakt (resp.
Verfugung, Entscheidung, etc.) en Urteil gelijkwaardig zijn, naar een zo grootmogelijke overeenstemming tussen de werking van de beschikking en die van
het vonnis. Daarbij wordt dan echter wel een onderscheid gemaakt tussen
verschillende typen beschikkingen. Voor veel auteurs blijven de procedurele
aspecten van het besturen erg belangrijk: elke vorm van rechtskracht wordt
ontkend, indien een aantal procedurele waarborgen niet aanwezig is. Otto
Mayer huldigde dit standpunt.
Later geraakt men tot de overtuiging dat het niet zozeer procedurele aspecten
zijn die bepalend zijn voor de eventuele aanwezigheid van rechtskracht, maar
dat rechtskracht veel meer een eigenschap en tegelijk een functie is van het
Verwaltungsakt-begrip. Door middel van de Verwaltungsakt stelt het betrokken
bestuursorgaan eenzijdig de rechtsverhouding met de betrokken burger vast. Bijdie eenzijdige orientatie binnen die rechtsverhouding past een vrijebevoegdheid tot intrekking van beschikkingen. De belangrijkste uitzondering op
deze regel is gegeven in die gevallen waarin het bestaan van een subjectief
publiek recht moet worden aangenomen. In dat geval heeft de beschikkingmateritle rechtskracht. Het is deze opvatting over rechtskracht, die door
auteurs als Kormann, Fleiner, W. Jellink is uitgewerkt en die ook aan deVerwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg ten grondslag ligt, die op de
vorming van het Nederlandse recht veel invloed heeft uitgeoefend.In het voorgaande hoofdstuk is al uitgebreid ingegaan op de achtergrond van
de eenzijdigheid van het beschikkingsbegrip. De opvattingen over rechtskracht
van de vooroorlogse Duitse wetenschap vormen een bevestiging van dit beeld.
Hoe is het thans gesteld met het begrip rechtskracht in het Duitse recht? De
term "Rechtskraft" vindt tegenwoordig alleen nog toepassing in het burgerlijk
procesrecht. De term Rechtskraft ziet daar alleen nog op de werking van het
vonnis als bedoeld in bijvoorbeeld § § 318, 322 en 325 ZPO. De term
"Rechtskraft" wordt niet meer gebruikt ten aanzien van beschikkingen. Zo nu
en dan treft men in de literatuur nog wel termen aan als "formelle" en
"materielle Bestandskraft" of "Bindungswirkung"(125) wanneer het gaat om de
werking van beschikkingen.
Van groter belang is echter wat hieromtrent in het Verwaltungsver-
fahrensgesetz is geregeld. Het begrip "Rechtskraft" komt in deze wet niet meer
voor. Wel kent de wet het begrip "Bestandskraft". Dit begrip heeft echter een
andere betekenis dan het begrip Rechtskraft. Bestandskraft ziet niet op demogelijkheid een beschikking in te trekken of te wijzigen, maar ook op de
mogelijkheid een beschikking als van rechtswege nietig te beschouwen en op de
gevolgen van gebreken in een beschikking.
Het VwVfG regelt echter uitsluitend de vraagstukken die betrekking hebben op
het gebied van de materiele rechtskracht. De formele rechtskracht van
beschikkingen is - zoals men dit in Duitsland altijd al heeft opgevat - volledigprocessueel bepaald en uitsluitend af te leiden uit het systeem van
ontvankelijkheidsvraagstukken. In het voorgaande hoofdstuk is het karakter van
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het VwVfG reeds aan de orde gekomen. In het licht van die beschouwingen is
het niet verwonderlijk dat de vrije intrekbaarheid van beschikkingen niet
langer als uitgangspunt wordt genomen.
Intrekking van een onrechtmatig genomen beschikking ("Widerruf' § 49 VwVfG)
is in beginsel slechts mogelijk wanneer dit uit de wet volgt. Daarbij moet in
veel gevallen aan door de wet gestelde voorwaarden zijn voldaan.
Voor alle bevoegdheden tot intrekking of wijziging van beschikkingen geldt
bovendien dat het bestuur deze bevoegdheden naar "pflichtsgemaBem Ermessen"
dient uit te oefenen (§ 40 VwVfG).
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33 De intrekking en wijziging van actes ailministratifs in het Franse
administratieve recht

Inleiding

Men kan deze paragraaf moeilijk het opschrift "rechtskracht" in het Franse
administratieve recht meegeven. Rechtskracht van beschikkingen is in het
Franse administratieve recht als begrip een onbekend verschijnsel. In het
vorige hoofdstuk is al gewezen op de meer pragmatische wijze waarop men in
Frankrijk de wetenschap van het administratieve recht beoefent. Men voelt er
minder dan in ons land of in Duitsland de noodzaak tot het formuleren van
abstracte algemene begrippen. De wetenschap is gericht op de jurisprudentie
van de Conseil d'Etat. De wetenschap ordent deze, becommentarieert haar en
poogt er enige algemene regels of beginselen uit af te leiden. Dit is niet altijd
een eenvoudige taak: de jurisprudentie is doorgaans schaars gemotiveerd. Dit
heeft ook zijn uitwerking op het leerstuk van de intrekking en wijziging van
actes administratifs.
Zoals gezegd: het begrip rechtskracht wordt niet gebruikt in verband met actes
administratifs. Wel in verband met rechterlijke vonnissen. "Autorit6 de la chose
juged" komt toe aan iedere uitspraak van zowel de burgerlijke als de
administratieve rechter.(126)
Naar analogie van dit begrip heeft G. Vedel gepoogd het begrip "autoritd de la
chose dicidde" ingang te doen vinden. Hij meent dat een beschikking iets
"extra'sH verkrijgt wanneer de termijn om beroep tegen de beschikking in te
stellen ongebruikt is verstreken dan wel in laatste instantie op het beroep is
beslist. In Nederlandse termen gesproken: Vedel wit erkenning van formele
rechtskracht. Materidle rechtskracht ontkent hij. Dit mag men tenminste
opmaken uit zijn betoog, al zegt hij dit niet met zoveel woorden.(127) Het istyperend voor de aard van de Franse bestuursrechtswetenschap dat Vedel hierin
door slechts zeer weinigen is gevolgd.(128) A. de Laubadtre vermeldt Vedels
opvatting niet eens en Rivero ziet hierin een soort herformulering van het
beginsel "privildge du prdalable".(129)
Formele rechtskracht is in het Franse bestuursrecht geheel geincorporeerd in
de ontvankelijkheidsvragen. De termijn waarbinnen men beroep instelt tegen
een acte administratif is twee maanden. De termijn waarbinnen men beroep
instelt tegen een afwijzing door de overheid van een verzoek om
schadevergoeding (op grond van onrechtmatige overheidsdaad of administra-
tiefrechtelijke overeenkomst) eveneens, zodat de beroepen "recours pour excas
de pouvoir" en "recours de pleine juridiction" gelijke termijnen kennen. Die
termijn kan echter worden onderbroken als de belanghebbende een "recours
gracieux" of "recours hitrarchique" instelt (administratief beroep). Na beslissing
op zo'n beroep loopt de termijn weer verder.(130) Na verloop van de termijn
of beslissing op het beroep ligt het bestaan van de beschikking in beginsel
vast.
De materiele rechtskracht wordt als zodanig nergens behandeld. In het Franse
recht kent men wel het leerstuk van de intrekking en wijziging van actes
administratifs. Met de ontwikkeling van het leerstuk van de acte administratif
zelf is ook dit leerstuk tot ontwikkeling gekomen, voornamelijk in de
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jurisprudentie van ongeveer 1900 tot 1922. In dat laatste jaar deed de Conseil
d'Etat een aantal fundamentele uitspraken die nog steeds tot de kern van dit
leerstuk behoren.
In de vorige paragrafen is aangetoond dat het Duitse recht de principiele vrije
intrekbaarheid van de beschikking tot uitgangspunt nam. Van sommige zijden is
wei beweerd dat in het Franse recht het omgekeerde zou gelden. Vegting lijkt
tot dit standpunt over te hellen.(131) Donner ziet de zaak genuanceerder. Hij
stelt dat het Franse recht eerder een gesloten stelsel van intrekkingsgronden
kent.(132) In de Franse literatuur bestond (en bestaat) geen eenstemmigheid
over de vraag of, en zo ja welke hoofdregel de bevoegdheid tot het intrekken
van actes administratifs beheerst. Wel is er sprake van een aantal aan-
dachtspunten die dikwijls terugkeren. Hieronder zal eerst een blik worden

geworpen op de oudere literatuur en jurisprudentie, daarna zal de latere
literatuur en jurisprudentie -kort- worden besproken.
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Het werk van Jeze. Alibert en Delbez.

Van de Nederlandse auteurs die van Franse bronnen gebruik maakten is Donner
de voornaamste. Van der Pot kan alleen worden verondersteld dat hij het werk
van Jaze op dit punt bestudeerd heeft, maar aangezien hij in zijn paragraafover rechtskracht geen enkele bronvermelding geeft, is dit niet met zekerheid
te zeggen. Vegting lijkt Donner in de keuze van Franse auteurs te volgen.
Donner, tenslotte, beroept zich voornamelijk op de arresten van de Conseil
d'Etat en op de auteurs G. Jeze, R. Alibert en L. Delbez.

Gaston Jaze besteedt in zijn grote werk uitgebreid aandacht aan de be-
voegdheid tot intrekking van actes juridiques.(133) Hij concentreert zich echter
vooral op de vraag of regelgevende besluiten kunnen worden ingetrokken enwelke gevolgen dit moet hebben. Als het gaat om de (individuele) beschikkingbeperkt hij zich tot de bevoegdheid van de wetgever om de door de
beschikking vastgelegde rechtspositie al of niet aan te tasten. Slechts bij de
bespreking van de acte-condition (beschikking met een bij wettelijkvoorschrift geregelde inhoud, zoals die bij voorbeeld in het ambtenarenrecht
voorkomen) lijkt hij wat meer op de positie van beschikking en belanghebbendein te gaan. Hij maakt een onderscheid tussen intrekking ex nunc en is van
mening dat een acte-condition niet ex tune mag worden ingetrokken.(134) Dit
is nagenoeg alles wat Jdze over dit onderwerp te berde brengt. De bijdrage van
Jdze aan de theorievorming over dit onderwerp lijkt alleen al door haar
geringe omvang van beperkt belang.

Anders geaard is het werk van R. Alibert. Alibert behandelt het vraagstuk vande intrekking van de beschikking vanuit een processuele gezichtshoek.(135) Zijn
boek gaat over het recours pour excts de pouvoir. De wijziging of intrekking
in strijd met het recht kan een reden zijn voor de administratieve rechter om
tot vernietiging op grond van violation de la loi (c.q. violation de la regle de
droit) over te gaan. Daarom behandelt Alibert het vraagstuk van de intrekking
onder het kopje "violation des droits nEs d'une dEcision antirieure'.(136)Volgens Alibert is intrekking van services publics (publieke taakvervulling door
Alibert vooral begrepen als complex van feitelijke handelingen) en van actes
rdglementaires (regelgevende besluiten) altijd mogelijk.(137) Voor de actes
individuels ligt dit anders. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen
beschikkingen die wel en niet rechtsscheppend zijn. Van een rechtsscheppendebeschikking kan niet worden aangenomen dat deze zonder meer is in te
trekken.(138)
Alibert onderscheidt nu vier groepen:
1.intrekking van niet-rechtsscheppende beschikkingen;
2.intrekking van beschikkingen die de belanghebbende zekere rechten of
faciliteiten verlenen;
3.intrekking van samengestelde beschikkingen (beschikkingen die zich oplossen
in rechtshandelingen naar burgerlijk recht alsmede de goedkeuring van eentoezichthoudend bestuursorgaan met betrekking tot zodanige handelingen);
4.intrekking van beschikkingen op het terrein van het ambtenarenrecht.
De eerste categorie beschikkingen is zonder meer vrij intrekbaar. Alibert
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rekent tot deze categorie echter ook alle gebrekkige beschikkingen. Op grond
van de jurisprudentie van de Conseil d'Etat van 1922 (zie verderop in deze
paragraaf) geldt echter dat een gebrekkige beschikking alleen nog intrekbaar is
gedurende de beroepstermijn.
Intrekking van beschikkingen van de tweede categorie is in de regel niet
mogelijk. De administratie dient verkregen rechten ("droits acquis") te
eerbiedigen. Deze rechten bezitten echter geen eeuwigheidswaarde. Wil men tot
intrekking overgaan dan dient het algemeen belang dat te eisen. Veranderde
omstandigheden kunnen dat bij voorbeeld met zich mee brengen. Op het gebied
van de "permissions de voirie" bijvoorbeeld (vergunningen betreffende het
gebruik van openbare wegen en het publiek domein) kan dit bestaan uit:
"intaret du domaine" ("belang van het domein"), het niet inachtnemen van
vergunningvoorwaarden, of onverenigbaarheid met een bindende rechts-

toestand.(139)
Samengestelde beschikkingen zijn steeds onintrekbaar geweest omdat er hier
dikwijls sprake is van het bestaan van verkregen rechten. Een uitzondering
voor gebrekkige handelingen blijft echter bestaan.
Voor beschikkingen op het gebied van het ambtenarenrecht geldt in beginsel
hetzelfde. Een rechtmatige benoeming kan op grond van verkregen rechten niet
worden ingetrokken. Evenzeer geldt dat een onregelmatige beschikking
gedurende de beroepstermijn in beginsel intrekbaar is.

L. Delbez heeft als een van de weinigen die zich in de jaren twintig en dertig
in de Franse literatuur op dit terrein begaven, een afzonderlijke publicatie aan
de intrekking van actes administratifs gewijd. (140) Ook bij hem vallen de
actes reglementaires buiten het bestek van de behandeling.
De grote tweedeling in zijn artikel ligt echter bij de regelmatige versus de
gebrekkige beschikking. Delbez beschrijft een en ander tegen de achtergrond
van de jurisprudentie van de Conseil d'Etat van 1922. Die tweedeling heeft
gevolgen in theoretisch opzicht. Delbez stelt dat de regelmatige beschikking in
beginsel niet-intrekbaar is.(141) Dit geldt echter alleen voorzover deze rechten
ten opzichte van derden heeft geschapen. De gebrekkige beschikking is
daarentegen deeds intrekbaar, mits de termijn voor beroep nog niet is
verstreken.
Allereerst de regelmatige beschikkingen. Delbez deelt ze in actes subjectifs en
actes-condition. Het verschil tussen beide vloeit voort uit de aard van de
beschikking. De acte-condition is een beschikking met een inhoud die geheel
door een wettelijk voorschrift is bepaald (zoals bijvoorbeeld de aanstelling in
het ambtenarenrecht).
Actes subjectifs zijn in beginsel niet-intrekbaar. Het beginsel van "intangibilite
des situations juridiques subjectives", onaantastbaarheid van   verkregen

subjective rechten, is de achterliggende gedachte. Dit geldt echter alleen zo
absoluut voor het verleden. Het is de administratie niet verboden beschikkingen
voor de toekomst op te zeggen. Het algemeen belang moet hier echter mee zijn
gediend. Bovendien moet aan de vereiste vormvoorschriften worden voldaan.

Niet-rechtsscheppende beschikkingen kunnen steeds worden ingetrokken. Voor
concessies (Delbez beschouwt de concession niet als acte-condition) gelden
aparte regels. De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De
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bijzondere afspraken met de concessionaris in beginsel niet. Een permission devoirie is in beginsel intrekbaar op grond van het beginsel van de absolute
onvervreemdbaarheid van het publiek domein. Het verbod van ddtournement de
pouvoir heeft hier echter een matigende invloed. Op basis van het
bovenstaande zijn de intrekkingsmogelijkheden gegroepeerd in: het niet naleven
van voorwaarden, het belang van het publiek domein, de uitvoering van
publieke werken en onteigeningen.
Actes-conditions zijn, mits regelmatig, eveneens in beginsel niet intrekbaar.
Delbez stelt dat hier niet het "droits acquis"-criterium, maar het
gerechtvaardigd belang van belanghebbenden bij behoud van hun situatie een
rol speelt.(142) Volgens Delbez is dit een soepeler criterium. De algemene
regeling die de inhoud van een beschikking regelt mag wel worden gewijzigd,maar dit mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat door een wijziging van het
ambtenarenreglement een ambtenaar wordt ontslagen. Dit zou een excts depouvoir zijn. Ook hier zijn er weer verschillende categorieen. Bij standaard-
vergunningen geldt dat zij alleen ex nunc bij nieuwe beschikking kunnen
worden ingetrokken op objectief toetsbare gronden. Bij samengestelde
beschikkingen en goedkeuringen ligt de zaak enigszins anders. Intrekking van
een goedkeuring is in ieder geval niet mogelijk. Bij beschikkingen op hetterrein van het ambtenarenrecht spelen soortgelijke gevallen een rol.Intrekking van een benoeming is in beginsel niet mogelijk. Ontslag is hier de
aangewezen weg. Intrekking van een ontslag is daarentegen wel mogelijk, het
brengt de betrokkene doorgaans in een gunstiger positie. Intrekking van een op
pensioenstelling is ook niet mogelijk, maar verlies van (financiale)
pensioenrechten bij wijze van disciplinaire straf in zeer bijzondere
omstandigheden weer wel.
De gebrekkige beschikking is in het algemeen intrekbaar, aldus Delbez.(143) Ditzal geen probleem opleveren in gevallen waarin de beschikking geen voordeel
of recht aan de belanghebbende toekent. V66r de jurisprudentie van 1922 was
het mogelijk voor de administratie om elke gebrekkige beschikking terug te
nemen op elk moment dat dit haar opportuun leek, zonder een eventuele
beslissing van de administratieve rechter af te wachten. Juist de combinatie
van de laatste twee elementen was ongelukkig, hoewel de Conseil d'Etat zich
hier v66r 1922 niet tegen verzette.(144)

Jurisprudentie van de Conseil d'Etat.

In 1922 maakte de Conseil d'Etat aan deze praktijk een einde. Op 66n dagwees de Conseil vier arresten over deze materie, waarvan het arrest-Cachet de
grootste bekendheid heeft gekregen.(145) De Conseil d'Etat overwoog datwanneer een beschikking die rechten of voordelen verschaft, in geval vangebrekkigheid slechts kan worden teruggenomen tijdens de termijn waarbinnen
men een recours pour excbs de pouvoir-beroep kan instellen. Is er al beroepingesteld dan mag de beschikking nog worden teruggenomen voor de rechter
uitspraak heeft gedaan. Delbez verklaart dit als volgt: doel van de uitspraak ishet zoveel mogelijk beperken van onzekerheid, maar tijdens de beroepstermijn
of hangende beroep bestaat die onzekerheid toch al, gebrekkige beschikking of
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niet. Waarom dan niet de intrekkingsbevoegdheid aan een termijn binden?(146)
Een zwak punt in die redenering is wel dat dit probleem zich alleen bij
rechtsscheppende beschikkingen voordoet en een belanghebbende niet spoedig
tegen een gunstige beschikking zal opkomen, gebrekkig of niet gebrekkig.

Korte samenvatting.

Wat voor conclusies kunnen naar aanleiding van de beschouwing over Jtze,
Alibert, Delbez en de arresten van de Conseil d'Etat worden getrokken?
In ieder geval deze: of een acte administratif mag worden ingetrokken is
afhankelijk van het antwoord op drie vragen die steeds tegelijkertijd naast
elkaar een rol spelen:
1.heeft de betreffende acte administratif een regelgevend of een beschikkend
karakter?

2.verleent de betreffende acte administratif bepaalde rechten of niet?
3.is de betreffende acte administratif regelmatig of gebrekkig?
Het zijn nog steeds deze vragen die het probleem van de intrekking van de
actes administratifs beheersen. Voor wat betreft de hoofdzaken van het
intrekkingsregime in het huidige Franse bestuursrecht moet echter op een
aantal punten worden gewezen.
Sinds de jaren '40 is het leerstuk van de "principes gdn6raux du droit" tot
ontwikkeling gebracht door de Conseil d'Etat (en de Conseil constitutionnel).
Aanvankelijk enigszins aarzelend(147), later uitdrukkelijk.(148) De ontwikkeling
van dit leerstuk heeft ook gevolgen gehad voor de intrekkingsbevoegdheid. Het
beginsel van "intangibilitd des effets juridiques des actes administratifs
individuels" wordt thans als een "principe gintral du droit" aangemerkt.(149)
Het gebruik van een dergelijke toetsingsnorm verandert niet zo veel aan de
intrekkingsbevoegdheid zelf, maar het is toch een indicatie welk belang de
Franse administratieve rechters hechten aan de wijze waarop deze wordt uitge-
oefend.
Verder is het taalgebruik engiszins gestandaardiseerd. Thans wordt de term
"retrait" bij voorkeur gebruikt voor intrekking ex tune, de term "abrogation"
voor intrekking ex nunc. Als verzamelbegrip voor beide wordt wel de term
"r6vocation" gebruikt.
Al met al lijkt de invloed van de Franse doctrine op het leerstuk van de
rechtskracht van administratieve beschikkingen in Nederland beperkt. Alleen
Donner en Vegting hebben aanwijsbaar gebruik gemaakt van enkele in het
Franse recht ontwikkelde constructies. Dit moet echter als een aanvulling op
het aan Duitse bronnen ontleende materiaal worden beschouwd. In de volgende
paragraaf zal beschouwd worden in hoeverre Franse en Duitse invloeden een
rol hebben gespeeld bij het vormen van Nederlandse begrippen en hoe deze
begrippen zich verder hebben ontwikkeld.
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3A Het begrip rechtskracht, wmenvat ing conclusies en vooruitzichten

Samenvatting

Er zijn in Nederland relatief weinig auteurs die het leerstuk van de
rechtskracht van beschikkingen uitgebreid onder de loep hebben genomen.
Als belangrijkste trendsetters worden hier Van der Pot, Donner en Vegting
beschouwd. De latere ontwikkeling van de dogmatiek van het rechtskrachtbe-
grip wordt hieronder in een aparte beschouwing behandeld. Welke buitenlandse
invloeden hebben bij de aanvankelijke dogmatische beschouwingen een rol
gespeeld?

Van der Pot geeft hier (evenmin bij de term beschikking) geen directe
literatuurverwijzing. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook hier
Duitse auteurs als F. Fleiner en W. Jellinek en de Verwaltungsrechtsordnung
fik WOrttemberg een rol hebben gespeeld. Het is echter niet onwaarschijnlijk
dat Fleiner wat meer invloed op Van der Pot heeft uitgeoefend. Evenals
Fleiner ontkent Van der Pot in beginsel de materitle rechtskracht van de
beschikking. Fleiner legt ter ondersteuning van die visie sterk de nadruk op
het actieve karakter van het bestuursrecht, Van der Pot neemt een citaat van
Fleiner over de actieve aard van het bestuursrecht op aan het begin van zijn
opstel, al gebruikt Van der Pot dit argument niet om materiele rechtskracht
van beschikkingen in beginsel af te wijzen. Ook de regels waarmee het be-
ginsel van de vrije intrekbaarheid van beschikkingen wordt doorbroken, lijkenop invloed van Fleiner te wijzen. De invloed van het werk van de Fransman G.
Jeze is in dit verband minder groot, omdat zijn gedachten dit leerstuk niet
echt tot een theoretisch uitgewerkt leerstuk zijn samengevat en men in de
Franse wetenschap het leerstuk van de rechtskracht wel kent doch niet als
zodanig benoemt.
Wel is Van der Pot de eerste gebruiker van de uitdrukkingen rechtskracht van
de beschikking, en gebruikt hij termen als materiele en formele rechtskracht.
Naar eigen zeggen ontleent hij dit aan het burgerlijk procesrecht. Het is
opvallend dat ondanks de geringe omvang van de paragraaf over de
rechtskracht, de schrijver kans heeft gezien het probleem in de breedte (niet
in de diepte) volledig te behandelen.
Donner behandelt het begrip rechtskracht met meer diepgang. Hij heeft
aandacht voor het verschijnsel dat een beschikking niet 6f wel, 6f geen
rechtskracht heeft, maar slechts een meer of minder sterke rechtskracht
mogelijk is. Daarnaast heeft hij meer aandacht dan Van der Pot voor het feit
dat de vraag over de sterkte van de rechtskracht in de verschillende
verhoudingen waarin deze een rol speelt, telkens anders moet worden beant-
woord.
Voorafgaand aan zijn eigen beschouwingen gaat een uitgebreide analyse van
Frans en Duits administratief recht.
Uit het Franse recht leidt Donner af:
1.     de contrarius-actus-eis;
2.     het verbod van d6tournement de pouvoir, en
3.  de niet-intrekbaarheid van beschikkingen welke subjectieve rechten ves-
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tigen.
Hij baseert zich grotendeels op de auteurs R. Alibert, L. Delbeg in mindere
mate G. Jtze en op de jurisprudentie van de Conseil d'Etat.
Het Duitse recht wordt door Donner eveneens grondig onderzocht. Hij laat
daarbij de discussies van + 1880 tot + 1920 geroerd zijn buiten beschouwing en
beroept zich voornamelijk op modernere auteurs als F. Fleiner, W. Jellinek en
K Kormann, alsmede op de codificatiegolf van de eerste decennia van de 20ste
eeuw, waarbij de Verwaltungsrechtsordnung van WOrttemberg een hoofdrol
speelt. Aan het Duitse recht ontleent Donner rechtstreeks het principe van de
vrije intrekbaarheid van de beschikking. Echter, gecorrigeerd door het
contrarius actus beginsel en het verbod van detournement de pouvoir, en
doorbroken door het beginsel van bescherming der verkregen rechten. Argument
voor dit standpunt is het eenzijdig karakter van de beschikking.

Donners standpunten wordt niet gevolgd door de commissie die in 1953 het
eerste rapport algemene bepalingen van administratief recht opstelt. Het
contrarius-actus beginsel en het beginsel van de vrije intrekbaarheid van de
beschikking weigert men te aanvaarden als grondslag van de beschouwingen

over intrekking en wijziging van beschikkingen. Het begrip rechtskracht komt
in het stuk al helemaal niet voor.

Vegting kiest een andere benadering. Geinspireerd door de Oostenrijkse jurist
Merkl brengt bij de begrippen rechtsgelding en rechtskracht in nauw verband
met elkaar. Vegting stelt dat rechtskracht uiteindelijk zijn basis moet vinden
in het positieve recht. Daaruit volgt dat hij in zijn theorie een vrij belangrijk
onderscheid maakt tussen gebrekkige en regelmatige beschikkingen. Hij weet
zich hierin bovendien gesteund door de jurisprudentie van de Conseil d'Etat.
De door Vegting voorgestane oplossing om de basis voor de rechtskracht in het
positieve recht te zoeken, leidt er echter ook toe dat hij vrije intrekbaarheid
van beschikkingen niet wil aannemen als beginsel. Opgemerkt moet worden dat
Merkl niets wil weten van het bestaan van materiele rechtskracht van
beschikkingen. (Dat intrekbaarheid van een beschikking kan alleen worden
aangenomen op grond van een intrekkingsvoorbehoud of een wettelijk voor-
schrift, is hiervan de consequentie.)

Conclusies

Het begin van het denken over rechtskracht is in belangrijke mate gesti-
muleerd door de ontwikkelingen in het buitenland. Zowel Duits als Frans recht
heeft hierbij een rot gespeeld. De rol van het Duitse recht lijkt hierbij
belangrijker dan die van het Franse recht. De etymologische verwantschap van
de termen rechtskracht en "Rechtskraft" speelt hierbij een positieve rol, de
afwezigheid van een dergelijk begrip in het Franse recht een negatieve rol.

De geschiedenis van de term "Rechtskraft" in het Duitse recht is een
opvallende. De inhoud die aan dit begrip wordt gegeven ligt door diverse
oorzaken nooit helemaal vast.
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Schrijvers als E. Bernatzik, F. Tezner en Otto Mayer benadrukken ieder op
Verschillende wijze de band tussen "Rechtskraft" en rechtspleging sterker dan
de band tussen "Rechtskraft" en beschikkingsbegrip. Latere schrijvers als K.
Kormann, W. Jellinek en F. Fleiner leggen dit verband wel, zij het op
verschillende wijze. De eerste twee gebruiken de term "Widerruflichkeit" of
"freie Widerruf', de laatste blijft bij de oude terminologie ("Rechtskraft"), allaat Jellinek wet eens een steek vallen. Alle drie zijn zij van mening dat
beschikkingen in beginsel vrij intrekbaar zijn.
De Verwaltungsrechtsordnung for Wurttemberg speelt ook hier een belangrijkerol. Ook dit ontwerp wil beschikkingen in beginsel vrij intrekbaar laten zijn,
zij het dat de uitzonderingen op dit beginsel ruim in aantal zijn.
Kormann, Jellinek, Fleiner en de Wurttembergse ontwerpen gezamenlijk kunnen
worden gezien als de richting van de "Widerruilichkeit", die zich afzet tegen
de oudere "Rechtskraft"-discussies.
Een andere richting wordt voorgestaan door A. Merkl. Merkl zoekt de basis
voor de rechtskracht in het positieve recht, in plaats van in beginselen, zij hetdat dit niet op alle vragen antwoord geeft. (Vegting moet zijn op Merkl
gebaseerde theorie bijstellen met aan Nederlandse en Franse jurisprudentie
ontleende regels.)

Het Franse recht kent het begrip rechtskracht niet. Men beperkt zich tot een
analyse van de jurisprudentie over het onderwerp. Duidelijk is dat met name
het arrest-Cachet over de intrekking van de gebrekkige beschikking een
hoofdrol speelt. Naast de al of niet aanwezige gebrekkigheid van de be-
schikking is de vraag of de beschikking een rechtverkrijgend karakter heeft en
de vraag of de beschikking regelgevend is van belang.
In vergelijking met het Nederlandse recht is het opvallend dat formele
rechtskracht zowel in de Duitse als in de Franse bronnen een ondergeschikte
rol speelt. De belangrijkste vraag op rechtskrachtgebied daar is steeds de vraag
naar de intrekkingsbevoegdheid. Formele rechtskracht lijkt geheel op te gaan
in de ontvankelijkheidsvraag.
Dit kan verklaard worden uit het feit dat in Nederland het spontane
vernietigingsrecht van de Kroon, onbeperkt naar tijd en plaats, een wat
pregnantere positie heeft als vergelijkbare mechanismen in Frankrijk en
Duitsland. Ook de late totstandkoming van de administratieve rechtspraak kan
hierop van invloed zijn geweest.

Latere ontwikkelingen

Het ontstaan van het begrip rechtskracht van beschikkingen moet worden
beschouwd tegen de achtergrond van het ontstaan van de ontwikkeling van het
beschikkingsbegrip. In het voorgaande hoofdstuk is dit beschikkingsbegrip
steeds opgevat als een typische exponent van een periode waarin de begrip-
vorming in het Nederlandse administratieve recht onder invloed stond van
buitenlandse bronnen. Die buitenlandse bronnen hebben zelf niet zelden een
eigen langdurige ontwikkeling doorgemaakt, en weerspiegelen dikwijls de tijd
waarin zij zelf tot stand zijn gekomen.
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Over het beschikkingsbegrip kan het volgende worden gezegd: in het voor-
gaande hoofdstuk is het beschikkingsbegrip, dat in de jaren dertig door Van
der  Pot werd geintroduceerd, beschouwd  als . een begrip  dat  past  bij  een
bestuursrecht dat wordt begrepen als een orde van objectief recht. De be-
schikking wordt zodoende beschouwd als een besluit dat in beginsel niet wordt
beschouwd vanuit de verhouding tussen burger en bestuursorgaan. De
beschikking is in die visie ook de neerslag van de gedachte dat het bestuur
eenzijdig de rechtspositie van de individuele burger bepaalt.
Welke consequenties heeft dit denken nu voor het verschijnsel rechtskracht
van beschikkingen gehad?
Het antwoord op deze vraag moet luiden dat dit denken ook aan het ver-
schijnsel rechtskracht van beschikkingen ten grondslag ligt. Dit kan het beste
worden geillustreerd aan twee aspecten van het begrip rechtskracht.
Het eerste aspect is het verschijnsel rechtskracht op zichzelf beschouwd. Aan
het eind van de 19 e eeuw komt men - met name in Duitsland -tot de stelling
dat aan beschikkingen een nagenoeg even grote onaantastbaarheid behoort toe
te komen als aan vonnissen.
De redenen die men daarvoor had, zijn in het voorgaande al aan de orde
geweest. In de literatuur leidt dit tot tal van meningsverschillen die in feite
zijn terug te voeren op 6En punt: De beschikking is iets geheel anders dan het
vonnis. Absolute onaantastbaarheid is met de aard van het verschijnsel
beschikking onverenigbaar. Veranderlijkheid is iets dat de aard van het
besturen, en dus ook de beschikking kenmerkt. Het bestuur moet reageren op
onverwachte situaties, veranderde omstandigheden, en dergelijke. Daarbij past
niet een starre opvatting over onaantastbaarheid van beschikkingen.
Hoewel schrijvers als Van der Pot en Donner dit natuurlijk hebben ingezien,
heeft dit hen er niet toe gebracht afstand te nemen van de gedachte dat
beschikkingen toch "iets van rechtskracht" zouden moeten of kunnen hebben.
Dit leidt er toe, met name bij Donner is dit het geval, dat men tot een
merkwaardig taalgebruik komt. Voortdurend treft men in Donners werk termen
als: "sterke en zwakke rechtskracht", "meer of minder sterke rechtskracht",
enz. Dit uit zich ook in tal van omschrijvingen van begrip het rechtskracht
door andere auteurs zoals:
"de pretentie voor het recht betekenis te hebben" of de "duurzaamheid" van de
rechthandeling. Het feit dat men zijn toevlucht tot dit taalgebruik zoekt, geeft
de onhaalbaarheid van het rechtskracht-idee aan. Het doet onvoldoende recht
aan het feit dat beschikkingen een rol spelen in een dynamische rechts-
verhouding tussen burger en bestuursorgaan. Donner heeft overigens in een in
1985 verschenen terugblik op zijn proefschrift en zijn promotie verklaard de
abstractie "rechtskracht" thans als mislukt te beschouwen.(150) Hij geeft in de
laatste druk van zijn Nederlands bestuursrecht, algemeen deel als voorkeur aan
"onaantastbaarheid" en "intrekking".(151)
Een tweede aspect van het verschijnsel rechtskracht is de met name door Van
der Pot en Donner verkondigde stelling dat beschikkingen in beginsel vrij
intrekbaar zijn. Donner baseert deze stelling, het is hierboven al aan de orde
geweest, op het principieel eenzijdig karakter van de beschikking. Dit is
ontleend aan de theorie van Kormann (en die van Otto Mayer).(152)
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Bij dit aspect van rechtskracht van beschikkingen komt de laat-19 le eeuwse en
begin 2oste eeuwse theorie wel het duidelijkst aan de oppervlakte. De
beschikking kan (behoudens in gevallen waarin zij subjectieve rechten schept,en in geval van een paar andere uitzonderingen) in beginsel vrij worden
ingetrokken, onafhankelijk van de wil of de rechtspositie van de burger. De
burger is in die visie uiteindelijk geheel "overgeleverd aan de inzichten van
het bestuur".
De rechtskrachttheorie is gericht op de beschikking, niet op de verhouding
tussen burger en bestuursorgaan. De vraag die echter nu aan de orde moet
komen is: hoe staat het thans met het vraagstuk rechtskracht van be-
schikkingen? Bij de beantwoording van deze vraag komen de volgende aspecten
aan de orde: hoe wordt bet begrip rechtskracht thans in bestuursrechtstheorie
gebruikt; verdient dit gebruik aanbeveling en welke bruikbaar alternatief is er
te vinden.
Op het gebruik van de term rechtskracht in wetgeving en jurisprudentie is in
de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk al ingegaan. Daarbij is gebleken dat
dit gebruik niet consistent is en daardoor aanleiding tot verwarring geeft. Het
verdient dan ook aanbeveling het gebruik van de term rechtskracht achterwege
te laten indien kan worden volstaan met termen als kracht van wet,
verbindende kracht of rechtsgeldigheid.
Het begrip rechtskracht wordt in de literatuur verschillend behandeld. A.M.
Donner wijdt in zijn Algemeen Deel in het hoofdstuk dat handelt over de
rechtsbetrekking tussen bestuur en burger en de functie van de beschikking
een paragraaf aan het onderwerp rechtskracht van beschikkingen. Donner
behandelt dit onderwerp niet meer zoals hij dit in zijn dissertatie van 1941
deed. De sub-begrippen formele rechtskracht en materiele rechtskracht hebben
plaats gemaakt voor andere begrippen. Donner werkt thans de begrippen
onaantastbaarheid en intrekking uit die hij beschouwt als de kern van de
gedachte dat aan beschikkingen rechtskracht toekomt.(153)
Donner beschouwt het begrip onaantastbaarheid van beschikkingen als iets
wezenlijks: Een eventueel beroep of bezwaar buiten beschouwing gelaten, moet
een beschikking op zeker moment als definitief gelden. Hij wil naar analogie
met de rechtspleging het ne bis in idem-beginsel voor de beschikking laten
gelden.

Onaantastbaarheid moet volgens Donner al spoedig worden aangenomen, een
terugname of wijziging door het bestuursorgaan dat de beschikking gaf zal veel
spoediger dan "vroeger" op een afwijzing van de administratieve rechter stuiten
omdat de belangen van derden-belanghebbenden veel meer dan "vroeger" in het
vizier van de administratieve rechter zijn gekomen. Bovendien speelt het feit
dat het sinds 1976 een administratieve rechter is, en geen bestuursorgaan in
zijn kwaliteit van orgaan voor administratief beroep, die geconfronteerd wordt
met de tegen talloze beschikkingen ingestelde beroepen.(154)
Intrekking van een beschikking (een uitzondering op de tevoren geponeerde
onaantastbaarheid van beschikkingen) beschouwt Donner nu niet meer vanuit de
oude opvatting: "De opvatting dat het bestuur ambtelijk vrij is om een
beschikking te wijzigen of in te trekken, tenzij de voorschriften anders luiden
is verouderd. Vooral de doorwerking van het vet,trouwensbeginsel, de
ruggegraat van het bestuursrecht in de verzorgingsstaat, heeft tot een
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aanmerkelijke verschuiving der opvattingen geleid'.(155) Na dit met enige
uitspraken uit de administratiefrechtelijke jurisprudentie te hebben geillustreerd
en nog enkele korte opmerkingen aan het spontane vernietigingsrecht en de
verhouding tussen de burgerlijke rechter en de administratieve besluitvorming
te hebben gewijd, zwijgt Donner verder over dit onderwerp.
De Haan, Drupsteen en Fernhout gaan in het aan de klassieke benadering van
het bestuursrecht gewijde tweede decl van hun "Bestuursrecht in de sociale
rechtsstaat" op het verschijnsel rechtskracht van beschikkingen in op een wijze
die nog het meest aansluit bij de oude vertrouwde terminologie.(156)
De Haan c.s. hanteren nog het klassieke onderscheid tussen formele en
materiele rechtskracht en gaan bij de behandeling van de stof uit van wat in
het begin van dit hoofdstuk de meerzijdigheid van de rechtskracht is genoemd.
Zo komen dan achtereenvolgens de rechtskracht tegenover de direct-
belanghebbende, tegenover derden-belanghebbenden, tegenover de rechter(s),
tegenover hogere bestuursorganen, tegenover het beschikkend orgaan zelf en
tegenover andere bestuursorganen.
Dit weerhoudt de Haan c.s. er echter niet van om te benadrukken dat het bij
rechtskracht voor hem te verstrerken, dan weer door de werking van
beschikkingen primair om rechtsvragen gaat: formele en materiele rechtskracht
zijn steeds afhankelijk van geschreven en ongeschreven bestuursrecht. In
gevallen van intrekking van beschikkingen spelen bovendien be-

leidsoverwegingen een rol. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn
echter steeds een doorslaggevend omdat zij de positie van de burger
versterken, nu eens door de werking van de rechtskracht te verzwakken. De
algemene beginselen van behoorlijk bestuur komen juist bij het onderdeel
rechtskracht tegenover het beschikkend orgaan tot gelding. De Haan c.s. en
Donner noemen in het bijzonder het motiveringsbeginsel en het zorgvuldig-
heidsbeginsel in geval van intrekking van beschikkingen als sanctie en "de"
rechtszekerheid in het geval van een intrekking als gevolg van een beleids-
wijziging.(157)
De laatste uitgave van het rapport Algemene bepalingen van administratief
recht kent een met die van De Haan c.s. vergelijkbare benadering van het
verschijnsel rechtskracht (Een bijdrage van I.C. van der Vlies). Uitgangspunt is
ook hier het onderscheid in de werking van de rechtskracht ten opzichte van
de burger, ten opzicht van de diverse bestuursorganen en ten opzichte van de
administratieve en de burgerlijke rechter.(158) Het accent ligt in het rapport-
Abar echter op een behandeling van de jurisprudentie van vooral de
administratieve rechtspraak. Daarop wordt hieronder nog teruggekomen.
Konijnenbelt, die in de door hem bewerkte vierde druk van Van Wijks
Hoofdstukken van administratief recht nog apart aandacht schonk aan formele
en materiele rechtskracht - nog bezien vanuit de "oude" gezichtshoek waarbij
het verschil tussen vrije en gebonden beschikkingen voorop stond(159), neemt
in de vijfde druk van Van Wijks Hoofdstukken uitdrukkelijk afstand van de
begrippen formele en materiele rechtskracht.
Konijnenbelt geeft er de voorkeur aan de rechtskrachtproblematiek bij de
intrekking en wijziging van beschikkingen of ontvankelijkheidsvragen, al is hij
van mening dat het vraagstuk van de formele rechtskracht op zichzelf nog wel
van belang kan zijn.(160)
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Als laatste auteur die het begrip rechtskracht uitgebreid behandelt moet hier
Loeb worden genoemd. Loeb gaat in zijn bijdrage over uit onderwerp aan de
bundel "Bestuursrecht" nog eens in op de begrippen formele en materiele
rechtskracht.(161) Toch blijft ook bij Loeb dit niet de basis voor de benadering
van dit vraagstuk. Hij onderscheidt binnen het rechtskracht-kader aan
administratiefrechtelijke besluiten vier aspecten, die nadat een besluit eenmaal
is ontstaan een rol kunnen spelen. Het zijn achtereenvolgens: de
uitvoerbaarheid van een besluit; een eventuele schorsende werking (al dan niet
door het instellen van beroep) kan een beletsel vormen. De aantastbaarheid:
Loeb behandelt over dit hoofdstuk zowel het gevolg van een ingesteld beroep
als de mogelijkheden tot intrekking en wijziging van besluiten door het be-
schikkend bestuursorgaan als door het gezag dat tot schorsing en vernietiging
bevoegd is. Het gezag van administratieve besluiten: tegenover de
administratieve en tegenover de rechter (anders dan in beroep). Tenslotte de
legitimerende kracht van een overheidsvergunning: de vraag naar het
maatschappelijk gezag van een vergunning tegenover derden en tegenover de
burgerlijke rechter.
Het feit dat in de literatuur het verschijnsel rechtskracht op zulke
verschillende manieren wordt benaderd zegt al iets over het belang dat heden
nog aan die term moet worden toegekend. In de meeste genoemde werken
wordt het begrip nog wel genoemd, maar het accent ligt toch op het behande-
len van vraagstukken als ontvankelijkheid in bezwaar en beroep, aantast-
baarheid of intrekking en wijziging van beschikkingen.

Het gebruik van formele rechtskracht.

Wat heeft het begrip rechtskracht thans nog voor betekenis? Dat het begrip
formele rechtskracht als denk-hulpmiddel nog zekere diensten kan bewijzen is
mogelijk. Dat zal hieronder worden aangetoond. Het lijkt echter niet
aanbevelenswaardig het begrip rechtskracht in een vorm van wetgeving om te
zetten. Daarvoor zijn de met het begrip rechtskracht verbonden problemen te
gecompliceerd en te veel omvattend. F.H. van der Burg geeft in zijn bijdrage
aan de Stellinga-bundel aan, dat het begrip formele rechtskracht nog weI
degelijk nuttig en noodzakelijk kan zijn, niettegenstaande het feit dat de
aandacht in de literatuur voor dit begrip gering is.(162)
Van der Burg wijst op het volgende. Sinds de inwerkingtreding van de Wet
arob is de mogelijkheid voor derden-belanghebbenden om beroep in te stellen
tegen beschikkingen aanzienlijk verruimd. Gedurende de termijn waarbinnen de
derde-belanghebbende beroep tegen de verleende beschikking kan instellen,
geldt volgens Van der Burg voor de direct-belanghebbende dat de hem
verleende beschikking "nog niet definitief is". De beschikking kan immers nog
door de administratieve rechter worden vernietigd of door het beschikkend
orgaan in een voorafgaande bezwaarschriftenprocedure alsnog worden
geweigerd, c.q. worden ingetrokken. Wanneer de beroepstermijn voor derden-
belanghebbenden een aanvraag neemt is lang niet altijd duidelijk, omdat een
beschikking dikwijls niet aan derden ter kennis wordt gebracht. Gedurende die
tijd mag de geadresseerde er niet zonder meer op vertrouwen dat de hem
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verleende beschikking rechtmatig is: het vertrouwensbeginsel kan aan de derde
in die situatie geen bescherming bieden.(163) In aanvulling op enkele
beschouwingen die Stellinga over dit onderwerp heeft gepubliceerd, wil Van der
Burg ertoe overgaan in dergelijke gevallen te stellen dat de beschikking geen
formele rechtskracht heeft.
Een andere kwestie is door JA.M. van Angeren in zijn dissertatie "De gewone
rechter en de administratieve rechtsorganen" aangeroerd. Het betreft hier de
verhouding van de burgerlijke rechter tot de administratieve besluitvorming.
Van der Pot en Donner gingen er, aldus Van Angeren, steeds van uit dat
wanneer er tegen een beschikking een administratief beroepsgang bestond
(daarbij moet met name aan administratief beroep worden gedacht), de
burgerlijke rechter terugtrad. Met andere woorden: wanneer er eenmaal een
administratieve beroepsgang bestond, bezat de beschikking ten opzichte van de
burgerlijke rechter formele rechtskracht. Daarbij deed het karakter en de
inrichting van die administratieve beroepsgang in beginsel niet ter zake.(164)
Van Angeren wijst er echter op dat ook v66r de Hoge Raad in 1957 het
schellen- en deuropenersarrest(165) wees - in welk arrest de hoogste rechter
een fundamenteel onderscheid aanbracht in administratieve beroepsgangen die
wet en administratieve beroepsgangen die niet met zodanige waarborgen
omkleed zijn, dat de burgerlijke rechter na gebruik van zo'n beroepsgang nog
een onderdeel over de aan het geschil ten grondslag liggende besluitvorming
kon geven - er al aanwijzingen bestonden dat de Hoge Raad het in dat arrest
neergelegde onderscheid maakte. Hij geeft aan dat de Hoge Raad reeds in 1926
in deze richting koerst en dit in 1938 nog eens bevestigde.(166)
Van der Pot, Donner en ook Vegting gingen er echter steeds van uit dat
beschikkingen formele rechtskracht bezaten tegenover de burgerlijke rechter.
Zoals vermeld, de opvatting van de Hoge Raad was een andere. In het arrest
van 1938 legt de Hoge Raad in dit verband vooral de nadruk op de waarborgen
die het administratief beroep op de Kroon kenmerken. De vraag rijst nu: hoe
verhoudt zich de gebondenheid van de burgerlijke rechter aan bestuurlijke
besluitvorming wanneer Kroonberoep tegen die besluiten heeft opengestaan? Die
vraag is weer actueel geworden sinds het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens te Straatsburg het Kroonberoep in strijd met artikel 6 EVRM heeft
geoordeeld.(167) Is het Kroonberoep nu nog wet een met voldoende waarborgen
omklede rechtsgang?
De Hoge Raad heeft in twee recente arresten de lijnen opnieuw uitgezet. (HR
30 januari 1987, RvdW 1987, 42 en HR 6 februari 1987, RvdW 1987, 49). In
beginsel blijft alles bij het oude, overweegt de Hoge Raad in het eerste arrest,
wanneer een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang tegen een
beschikking (i.c. een arob-procedure) bestaat, dient de burgertijke rechter
ervan uit te gaan dat de beschikking wanneer de rechtsgang niet is gebruikt,
zowel wat betreft haar wijze van tot stand komen als haar inhoud in
overeenstemming is met de desbetreffende wettelijke voorschriften en algemene
rechtsbeginselen.(168) In dit opzicht neemt de Hoge Raad formele rechtskracht
voor die beschikking aan. Maar in het geval dat er tegen de beschikking
Kroonberoep openstond,    ligt   de zaak genuanceerder( 169)    De   Hoge   Raad   gaat   er
in het tweede arrest van uit dat het Kroonberoep in beginsel als een rechts-
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gang beschouwd moet blijven worden die met voldoende waarborgen is omkleed.

Dit brengt mee dat wanneer de Kroon eenmaal een uitspraak heeft gedaan "aan
die uitspraak in een geding als het onderhavige voor de burgerlijke rechter het
oordeel door de Kroon zonder meer als juist heeft te aanvaarden". (Hierbij
moet bedacht worden dat het i.c. ging om een vergunning die in beroep door
de Kroon werd verleend, nadat het gemeentebestuur in eerste instantie de
vergunning had geweigerd.) Dit beginsel lijdt, gezien de uitspraak in zaak-
Benthem, uitzondering indien de houder van de vergunning, zich erop beroept
dat de Kroon niet kan worden beschouwd als een rechterlijke instantie die
voldoet aan de eisen van artikel 6, eerste lid EVRM. Dan "heeft de burgerlijke
rechter ook het door de Kroon besliste punt van geschil ten volle zelfstandig
te beoordelen".
Aan het vergunningverlenende bestuursorgaan komt zo'n beroep niet toe, de
formele rechtskracht van het besluit van de Kroon blijft ten aanzien van haar
bestaan, terwijl er een uitzondering of een relativering ten opzichte van de
burger wordt aangenomen. Volgens de Hoge Raad moet deze rechtsongelijkheid
worden aanvaard omdat zij besloten ligt in de strekking van het verdrag dat
de burger juist tegen de overheid bescherming beoogt te bieden. Het zou niet
aanvaardbaar zijn indien de overheid met een beroep op het verdrag een voor
de burger gunstige beslissing van de Kroon aan het oordeel van de burgerlijke
rechter voor te leggen.
Zowel in het geval van de verhouding tussen het derdenberoep en de aange-
rechten beschikking, als in de verhouding tussen beschikking, administratieve
beroepsgang en positie van de burgerlijke rechter heeft het begrip formele
rechtskracht nog een onderscheidende werking. In deze gevallen kan dit begrip
een zinvolle functie vervullen.

Gebruik van het begrip materiele rechtskracht?

Maar vervult het begrip materiele rechtskracht nog een functie? Het antwoord
op deze vraag moet negatief luiden. Als de vraag naar de materiele
rechtskracht wordt beschouwd als de vraag naar de binding van het bestuur
aan de rechtsgevolgen van beschikkingen, dat zal het vraagstuk van de mate-
ridle rechtskracht zich voornamelijk voordoen bij de intrekking (of wijziging)
van beschikkingen.
Hierbij speelt, dit blijkt duidelijk uit de administratiefrechtelijke jurisprudentie,
het begrip materiele rechtskracht geen enkele rol.
In dit verband is de functie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
van veel groter belang.
De jurisprudentie van de diverse administratieve rechters laat hierover weinig
twijfel. De Afdeling rechtspraak heeft meerdere malen uitgesproken dat
beschikkingen niet onder alle omstandigheden intrekbaar zijn, maar dat het
beginsel van de rechtszekerheid de bevoegdheid tot intrekking beperkt.(170) De
Centrale Raad van Beroep stelt zich eveneens op dit standpunt, en voegt aan
dit beginsel het vertrouwensbeginsel toe. (171) De burgerlijke rechter zit in
een wat afstandelijker positie. Hij oordeelt in dergelijke gevallen inmiddels
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rechtstreeks aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur maar het moet
nog worden afgewacht hoe de rechtspraak zich verder zal ontwikkelen. De
bescherming van de te goeder trouw handelende derde speelt in contractuele

relaties met overheidsorganen een belangrijke rol.(172\173) Niet alleen de
constatering dat de intrekking of wijziging van een beschikking in strijd met
een algemeen verbindend voorschrift of een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur is, komt aan de orde bij de administratieve rechter of in administratief
beroep. In dit verband moet gewezen worden op de uitspraken van de Kroon
inzake de Tweemanspolder en DOA-computer.(174) De Kroon overwoog in de
laatste uitspraak dat met inachtneming van de betrokken belangen de minister
van binnenlandse zaken niet in redelijkheid tot de intrekking van een
verleende machtiging kon komen zonder een tegemoetkoming in de door
belanghebbende geleden schade aan te bieden.
In de bestuursrechtelijke literatuur is een en ander op exemplarische wijze
uitgewerkt in de preadviezen van M. Scheltema en W. Konijnenbelt voor de
Vereniging voor Administratief Recht over Rechtsverwerking in het admi-
nistratieve recht.(175)
Scheltema behandelt het onderwerp rechtsverwerking als uitwerking van de
gebondenheid van overheid dn burger aan eigen voorafgaand handelen. Voor de
overheid gelden hier aparte regels en beginselen. Het strikt eenzijdig karakter
van veel overheidshandelingen is afgenomen, zo constateert Scheltema. De
overheid zal in meer gevallen rekening moeten houden met de positie van de
burger. De burger moet een berekenbare overheid tegenover zich vinden in het
maatschappelijk verkeer. Gebondenheid aan voorafgaand gedrag is (zeker voor
wat de overheid betreft die -hoewel minder eenzijdig optredend- haar
machtspositie niet verliest) vereist, al kan zich dit oplossen in een verplichting
tot schadevergoeding.(176) Aldus komt Scheltema tot gebondenheid niet alleen
aan beschikkingen maar ook aan overeenkomsten, toezeggingen, inlichtingen
e.d., pseudo-wetgeving, beleidslijnen. Een onderscheid naar strijd met de wet of
geen strijd met de wet wordt door Scheltema nog wel aangemerkt.(177)
Inmiddels zijn de Centrale Raad van Beroep en de belastingkamer van de Hoge
Raad bereid om in zaken met een financiele achtergrond (sociale uitkering,
belasting) contra-legem te beslissen als strikte wetstoepassing tot grove
onrechtvaardigheden zou leiden.(178) Verdere ontwikkelingen op dit gebied
moeten worden afgewacht. Zekerheid over de vraag of de burgerlijke rechter
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wil toetsen is er nog
niet.(179) De Afdeling rechtspraak lijkt hiertoe vooralsnog niet bereid.
Konijnenbelt behandelt het verschijnsel rechtsverwerking volledig vanuit de
gezichtshoek van het vertrouwensbeginsel, dat hij overigens wat enger opgevat
dan elders wel wordt gedaan. Hij behandelt dezelfde categorieen over-
heidshandelingen en poogt daarnaast in Frans en Duits recht gelijkgerichte
tendenzen op te sporen. Konijnenbelt beantwoordt de vraag of contra legem
getoetst mag worden bevestigend: de wet is in zijn visie een beleidsinstrument,
en niets meer of minder dan dat. (180)

Slot.
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Het betoog van Scheltema sluit echter het meeste aan bij de in het vorige
hoofdstuk reeds gesignaleerde subjectiveringstendens in de Nederlandse
bestuursrechtstheorie. De uitwerking van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in de jurisprudentie maakt duidelijk dat het bestuur niet meer strikt
eenzijdig de rechtsverhoudingen in concrete gevallen tussen bestuur en burger
kan bepalen. De erkenning van de positie van de individuele burger ten
opzichte van het bestuursorgaan leidt tot een situatie waarin wel vaker dan
vroeger het geval is geweest, rekening gehouden moet worden met zijn
zienswijze of opvattingen. Dit leidt eveneens tot een situatie waarin de
individuele rechten en aanspraken van de burger  - ook procedurele rechten en
aanspraken - meer aandacht behoeven. Om te voorkomen dat deze aspecten
eerst aan de orde komen in een fase waarin al gebruik is gemaakt van een
vorm van rechtsbescherming zullen de informatie- en communicatiemo-
gelijkheden tussen burger en bestuursorgaan optimaal benut moeten worden. De
feitelijke invulling hiervan hangt af van concrete feiten en omstandigheden,
maar in het algemeen gesproken zal dit er toch toe moeten leiden dat de op de
eenzijdig vastgestelde beschikking geconcentreerde verhouding tussen burger en
bestuursorgaan zich beweegt in de richting van een meer dynamische
verhouding. Om een en ander juridisch gestalte te geven is het begrip
rechtsbetrekking ontwikkeld, dat nader kan worden ingevuld met elementen die
typerend zijn voor de aard van het terrein waarop de concrete
rechtsbetrekking zich ontwikkelt. (Zo zullen op het terrein van de sociale
zekerheid andere rechten en aanspraken geformuleerd moeten worden dan op
het terrein van het belastingrecht of het milieurecht). In ieder geval fungeert
binnen het kader van de rechtsbetrekking een subjectief recht van de burger
op een behoorlijk administratieve besluitvorming.
Deze gedachten kunnen deels ook worden teruggevonden in het Voorontwerp
Algemene wet bestuursrecht. Welke consequenties heeft dit voor de intrekking
en wijziging van beschikkingen? In beginsel kunnen de door de jurisprudentie
ontwikkelde criteria en beginselen in dit kader geplaatst worden. De in het
Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht voorgestelde omschrijving van het
besluit-begrip heeft er echter niet toe geleid dat er voorstellen zijn gedaan die
intrekking en wijziging van besluiten in het algemeen regelen. Te zijner tijd
zal dit onderwerp ten aanzien van beschikkingen in titel 4.1.5 worden
geregeld.(181) In elk geval blijven de in hoofdstuk 3 ondergebrachte regels
steeds op elke bestuurshandeling van toepassing - voor zover de aard van het
besluit zich daartegen niet verzet, of de wet anders bepaalt.
Uit een aantal opmerkingen die in 1982 door de Startwerkgroep zijn ge-
formuleerd, kan worden afgeleid dat bij de behandeling van het onderwerp
intrekking en wijziging van beschikkingen het onderscheid tussen regelmatige
en onregelmatige beschikkingen en tussen begunstigende en belastende
beschikkingen een rol zou kunnen gaan spelen.(182) Op die wijze zou het
Nederlandse recht weer in de pas gaan lopen met het Duitse en het Franse
bestuursrecht.
In het Verwaltungsverfahrensgesetz zijn deze onderscheidingen gebruikt in de
§§ 48 en 49 VwVfG. Hierop is in het voorgaande al ingegaan. In de Franse
bestuursrechtstheorie is dit eveneens het geval. Ook hierop behoeft niet te
worden ingegaan.
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Hoofdstuk 4

DE ONTWIKKELING VAN DE
ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE
RECHTSBESCHERMING IN NEDERLAND

De geschiedenis van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming in Nederland
is al meermalen beschreven.(1)Welke reden is er dan om nog eens op deze
kwestie terug te komen? Er zijn hiervoor verschillende redenen aan te voeren.
Ten eerste zijn de beschrijvingen van auteurs als Kruseman, Donner en Vegting
beperkt gebleven tot een vorm van institutionele geschiedenis. Zij beperken
zich ertoe te beschrijven wanneer welk orgaan werd ingesteld, welke taak het
precies kreeg opgedragen en onder welke omstandigheden dit geschiedde. Ook
besteden zij terecht ruime aandacht aan de organen die niet werden ingesteld:
vele voorstellen daartoe zijn gedaan, slechts weinige werden ook werkelijkheid.
De invloed van het buitenlands recht en het totstandkomen van buitenlandse
stelsels van administratiefrechtelijke geschillenbeslechting is echter in de bij-
dragen van bovengenoemde auteurs slechts zijdelings aan de orde gesteld.
De benadering die hier gevolgd wordt, is een andere. Hier zal met name op de
buitenlandse invloeden worden ingegaan die op het Nederlandse stelsel van
administratiefrechtelijke rechtsbescherming zijn uitgeoefend. Het is nood-
zakelijk in dit verband ook op institutionele aspecten in te gaan. Het zal voor
een goed begrip van het onderwerp onvermijdelijk zijn te schrijven over
datgene waarover anderen zich reeds hebben uitgelaten. Het blijft echter niet
hierbij. In dit hoofdstuk zal niet alleen aandacht worden geschonken aan
vraagstukken van organisatie, samenstelling en bevoegdheid maar tevens in
samenhang met deze vraagstukken de aard van de rechtsbescherming worden
geanalyseerd.
Mede onder invloed van buitenlandse voorbeelden is de aard van de admi-
nistratiefrechtelijke rechtsbescherming gevormd. Er is hier sprake van
verschillende processen die zich tegelijkertijd hebben voorgedaan:
a.de institutionele ontwikkeling: aan welke orgaan wordt welke bevoegdheid tot
rechtspraak c.q. geschillenbeslechting opgedragen;
b.de ontwikkeling van de positie van het bestuur: van een binnen de grenzen
van Grondwet en wet nagenoeg volledige vrijheid naar een situatie met
enerzijds ruim omschreven bevoegdheden (discretionaire bevoegdheden en vage
normen), anderzijds een steeds toenemende controle van de administratieve
rechter;
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c.de ontwikkeling van het denken over administratief recht en de plaats van de
rechtsbescherming: een verschuiving van "contentieux objectif' naar "conten-
tieux subjectif' binnen respectievelijk een administratief recht dat gezien werd
als objectieve rechtsorde naar een administratief recht waarin plaats is voor
subjectieve rechten en aanspraken van de rechtsgenoten.(2)
Langzamerhand verandert in de 19de en de 20ste eeuw de positie van het
bestuur. Aan het begin van de 19de eeuw lijkt het bestuur nog oppermachtig:
het wordt niet of nauwelijks gecontroleerd door een gekozen parlement en de
burgerlijke rechter blijft op een veilige afstand. Komt de rechter te dichtbij,
dan worden er conflictenstelsels in het leven geroepen om die afstand te
herstellen, al dan niet aangevuld met een vorm van administratief beroep. In
het midden van de 19de eeuw wordt de roep om verzelfstandiging van het
administratief beroep sterker. Aan het eind van de 19de eeuw wordt in
Frankrijk en Duitsland zelfstandige algemene administratieve rechtspraak
ingesteld, zij het op geheel verschillende wijze. In Nederland gebeurt dat niet.
Ondanks rapporten van diverse commissies en ingediende wetsvoorstellen lukt
dit niet. Het wordt steeds afgewezen met het argument dat de rechter niet op
de stoel van de administratie mag plaatsnemen. Ruim baan voor het bestuur
dus? In Frankrijk en Duitsland blijkt het echter wel mogelijk om ondanks de
instelling van zelfstandige administratiefrechtelijke geschillenbeslechting een
zekere onafhankelijke positie van het bestuur te handhaven. Diverse con-
structies dienen daartoe. Enumeratiestelsels, de leer van het freies Ermessen,
het opvatten van het administratief recht als objectieve rechtsorde en het
daarbij passende "contentieux objectif' (objectieve wetmatigheidscontrole)
kenmerken deze tijd. Ook in Nederland heeft men getracht deze constructies
ingang te doen vinden in de bovenbedoelde verschillende voorstellen, aanvanke-
lijk zonder resultaat.
In de loop van de 20ste eeuw verandert dit echter langzaam. In Nederland
worden gespecialiseerde administratieve rechters aangesteld die op verschillende
wijzen rechtspreken, ook naar de aard van rechtsbescherming beschouwd. Na de
totstandkoming van de Wet op de Raad van State van 1861 wordt in een groot
aantal regelingen administratief beroep op (onder andere) de Kroon opengesteld.
Bij dit administratief beroep behoudt het bestuur een vrij grote invloed op de
gang van zaken. Hieruit, maar tevens hiernaast ontwikkelt zich later het stelsel
van de Wet beroep administratieve beschikkingen. Een opvallend stelsel omdat
het beroep openstelde tegen beschikkingen op uitsluitend rechtmatigheidsgron-
den, iets dat men eerder bij "echte" rechtspraak zou verwachten, aanezien het
beroep tegen doelmatigheidsaspecten (beleidssfeer, freies Ermessen e.d.)
uitgesloten was. Op dat beroep werd echter beslist door het hoogste be-
stuursorgaan: de Kroon. Hieruit ontwikkelde zich at tamelijk snel het stelsel
van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Aanvanketijk
als een algemene reserve-beroepsmogelijkheid gedacht, groeide dit stelsel
feitelijk uit tot een soort algemene administratieve rechtspraak. Een stelsel dat
men meer dan een eeuw daarvoor al tot stand had willen brengen.

Langzamerhand werd zo de voor het bestuur beschikbare ruimte kleiner. Juist
omdat de wetgever het bestuur in toenemende mate met vage normen en/of
discretionaire bevoegdheden (de grens tussen beide is niet scherp) uitrustte,
nam en neemt de behoefte aan rechterlijke controle toe. De vrije beleidssfeer,
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het freies Ermessen is niet meer een sfeer waarin de administratie volledig vrij
  is: ook hier gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In het

vorige hoofdstuk is de contra-legem-werking van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur al genoemd. Dit gaat tevens gepaard met een accent-
verschuiving van het "contentieux objectif' naar een "contentieux subjectif'. In
plaats van objectieve rechtmatigheidscontrole komt bescherming van subjectieve
rechten en aanspraken.(3)
In het buitenland zijn soortgelijke veranderingen waar te nemen. In Duitsland
bestonden voor de Tweede Wereldoorlog verschillende stelsels van
administratieve rechtspraak naast elkaar.
In Pruisen kende men een stelsel waarin de nadruk werd gelegd op handhaving
van het objectief recht, in combinatie met vormen van preventieve
rechtsbescherming en "gewone" bestuurstaken. In WOrttemberg lag daarentegen
de nadruk op bescherming van de subjectieve rechten van de klager. In
Oostenrijk evenzo. In andere Duitse staten bestonden tussenoplossingen, terwijl
de institutionele vormgeving in iedere staat verschillend was. Het subjectieve
rechtsbeschermingsstelsel geldt sinds de totstandkoming van de Verwaltungsge-
richtsordnung in 1960 voor de Bondsrepubliek Duitsland. Par. 40 en 42 VwGO
maken dit duidelijk.
In Frankrijk is een andere ontwikkeling waar te nemen. De recours pour exces
de pouvoir-beroepsgang, een typisch contentieux objectif, ontwikkelt zich van
een vorm van rechtsbescherming waarin een acte administratif aanvankelijk
alleen kon worden vernietigd op grond van onbevoegdheid, tot een zeer wijd
vertakt systeem van vernietigingsgronden.(4)Het merkwaardige is hier echter
dat de hoogste Franse administratieve rechter, de Conseil d'Etat, eigenlijk geen
rechter in de meest strikte zin des woords is: zijn leden zijn niet onafzetbaar
en worden niet voor het leven benoemd. (Bij de tribunaux administratifs en de
cours administratives d'appel, administratieve rechters in eerste en tweede
aanleg, hebben de leden een iets andere rechtspositie.) Op dit aspect wordt nog
uitgebreid ingegaan.
Naast het recours pour excts de pouvoir kent het Franse recht het recours de
pleine juridiction. Dit is echter een "contentieux subjectif'. Hier gaat het om
de bescherming van individuele rechten en aanspraken van burgers. Deze
beroepsweg is aangewezen voor geschillen voortvloeiend uit onrechtmatige
overheidsdaden en administratiefrechtelijke contracten. In Frankrijk wordt de
bestuurlijke sfeer langs twee wegen door de administratieve rechter ingeperkt:
langs de weg van de rechtscontrole door middel van het recours pour excts de
pouvoir-beroep en langs de weg van het recours de pleine juridiction-beroep.
In dit hoofdstuk zal worden getracht een verband te leggen tussen de
ontwikkelingen in het ons omringende buitenland en de ontwikkelingen in
Nederland. De nadruk zal daarbij liggen op de ontwikkeling van het Conseil
d'Etat-model in Nederland, al zal zo nu en dan ook aandacht aan andere
modellen van rechtsbescherming worden geschonken, zoals het Pruisisch, het
Oostenrijks en het Wurttembergs model. Ook deze modellen hebben in
Nederland hun sporen nagelaten.
Een tweede reden om nog eens in te gaan op de geschiedenis van de admi-
nistratiefrechtelijke rechtsbescherming in Nederland is gelegen in de meest
recente ontwikkelingen op dit gebied. Het stelsel van rechtsbescherming staat
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onder druk. Men heeft te kampen met bezuinigingen en overbelasting.(5)Die
problemen moeten wellicht met behulp van een ingrijpende reorganisatie worden
opgelost.
In het Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie
zijn, mede met het oog op die problemen, vrij vergaande oplossingen
voorgesteld: het hele verbrokkelde stelsel van administratieve rechtspraak zou
moeten opgaan in de gewone rechterlijke macht.(6)
Van minstens even groot belang is het feit dat Nederland op dit terrein door
het Europese Hof voor de Rechten van de mens is veroordeeld: Op 23 oktober
1985 deed het Hof te Straatsburg uitspraak in de zaak-Benthem(7), waarin het
ging om de vraag of het administratief beroep op de Kroon in overeenstemming
was met art. 6 EVRM, dat eist dat de vaststelling van burgerlijke rechten en
verplichtingen dient te geschieden door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie. Volgens het Hof was dat met het Kroonberoep niet het
geval. Inmiddels is de wet houdende voorlopige voorziening inzake geschillen
waarvan de beslissing aan de Kroon is opgedragen (Tijdelijke wet Kroon-
geschillen) in het Staatsblad verschenen.(8)De wet strekt ertoe de Afdeling
geschillen van bestuur van de Raad van State te belasten met de beslissing van
deze geschillen. Deze oplossing vormt in enkele opzichten een breuk met de
bestaande tradities en zal een verdere complicering van het stelsel van
rechtsbescherming vormen. Een voorbeeld: het stelsel van de wet lijkt enerzijds
bedoeld als een klassiek objectief vernietigingsberoep, aangezien de beroeps-
gronden dezelfde zijn als in art. 8 Wet arob en gericht zijn op vernietiging
van besluiten. Anderzijds is er de mogelijkheid dat de Afdeling geschillen zelf
in de zaak kan gaan voorzien.(9)Dit laatste past niet bij een traditioneel
vernietigingsberoep.
Als laatste punt moet nog gewezen worden op voorstellen die zijn gedaan om
bij het arob-beroep rechtspraak in twee instanties in te voeren.(10)Bovendien
bestaan er plannen om bij de gewone rechtelijke macht administratieve kamers
op te richten die zullen worden belast met de afdoening van

verkeersovertredingen en vreemdelingenzaken.
Het zal duidelijk zijn dat de genoemde vraagstukken en problemen uitnodigen
tot theoretische reflectie. De reden hierboven genoemd, de actuele
ontwikkelingen die een nieuwe behandeling van de geschiedenis van de admi-
nistratiefrechtelijke rechtsbescherming rechtvaardigen, staat niet los van de
eerste reden. Die nieuwe ontwikkelingen moeten in hun historische context
worden geplaatst. Bovendien geldt dat de drie bovengenoemde processen-
institutionele ontwikkeling, ontwikkeling van de positie van het bestuur en de
ontwikkeling van de administratiefrechtelijke theorie- zich hier weer verder
ontwikkelen. Beide hier aangevoerde redenen om de ontwikkeling van de
rechtsbescherming nog eens te beschouwen hangen dus nauw met elkaar samen.

Terminologie

In de titel van dit hoofdstuk is de term administratiefrechtelijke
rechtsbescherming gebruikt.
Wat wordt daarmee in dit hoofdstuk bedoeld? Onder administratiefrechtelijke

152



rechtsbescherming wordt verstaan: alle vormen van het beslechten van admi-
nistratiefrechtelijke rechtsgeschillen. Dit houdt in dat, wanneer we deze
omschrijving toepassen op de Nederlandse situatie, hieronder begrepen worden
alle vormen van administratieve rechtspraak en administratief beroep. Voor de
burgerlijke rechter betekent dit dat hij onder de begripsomschrijving valt
voorzover er aan hem administratieve rechtspraak is opgedragen. Hier valt te
denken aan de belastingrechtspraak en geschillen als bedoeld in art. D12 e.v.
van de Kieswet. Voor het overige valt de burgerlijke rechter buiten de
omschrijving, ook als het gaat om geschillen tussen burgers en
overheidsorganen over burgerlijke rechten en verplichtingen. Eveneens buiten
de omschrijving vallen de Nationale ombudsman (deze beslist geen
rechtsgeschillen) en allerlei vormen van rechtsbescherming die men wel
preventieve rechtsbescherming noemt (hier is nog geen sprake van rechtsge-
schillen).
Het gebruik van de term administratieve rechtspraak wordt hier gereserveerd
voor administratiefrechtelijke geschillenbeslechting door een onafhankelijke en
onpartijdige rechter. Hier kan aansluiting worden gezocht bij de jurisprudentie
van het Europese Hof voor de Rechten van de mens over art. 6 EVRM.(11)Dit
levert wel een kleine moeilijkheid op. De Franse Conseil d'Etat kan naar
strikte maatstaven gemeten niet als formeel onafhankelijk rechter worden
beschouwd. Zijn leden zijn niet voor het leven benoemd, niet onafzetbaar en
bezitten een sterk gouvernementele instelling en mentaliteit. Dit lijkt niet in
alle opzichten met art. 6 EVRM in overeenstemming te zijn, gelet op de uitleg
van dat artikel door het Hof en de Commissie.(12)Toch lijkt het, gelet op de
feitelijke gang van zaken (er bestaan weI degelijk solide waarborgen voor een
eerlijk proces) uiterst onwaarschijnlijk dat het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens de Conseil d'Bat niet als onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie als bedoeld in art. 6 EVRM zal beschouwen. De Conseil
d'Etat doet tenslotte sinds 1872 zelf uitspraak in de hem voorgelegde
geschillen. In de voorgaande hoofdstukken is al meermalen ingegaan op het
pragmatisme dat de wetenschap van het Franse administratieve recht kenmerkt.
Men beschouwt de Conseil d'Bat en de tribunaux administratifs duidelijk als
"juge administratif'. Dat zal ook hier geschieden: de Conseil d'Etat van na 1872
wordt in het navolgende beschouwd als administratieve rechter.
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Plan van behandeling

In dit hoofdstuk zal in chronologische volgorde de ontwikkeling van de
administratiefrechtelijke rechtsbescherming in Nederland worden behandeld.
Achtereenvolgens komen   aan   de   orde: de periode    f    1813- f 1880 waarin   aan-
vankelijk een afstand nemen van, later een toenadering zoeken tot het Conseil
d'Etat-model   valt te ontdekken; de periode   i    1880- t 1900, waarin de theorieen
van Buys invloed uit de Duitstalige landen valt waar te nemen; de periode +
1900-1945, waarin de voorstellen van Loeff, de kritiek van Struycken en het
daaruit voortvloeiende tweesporenbeleid (enerzijds streven naar instelling van
gespecialiseerde administratieve rechters, anderzijds streven naar uitbreiding
van het administratief beroep) toonaangevend zijn; de periode van 1945 tot
heden, waarin men na het tweesporenbeleid aanvankelijk voort te zetten, toch
terugkeerde tot het Conseil d'Etat-model. In een slot-paragraaf zullen enkele
conclusies en enkele vooruitzichten in samenhang worden besproken.
De indeling in periodes is voornamelijk gebaseerd op de hoofdtendensen in de
institutionele ontwikkeling. De indelingen in periodes zijn gebaseerd op de
meest overheersende invloed in het betrokken tijdvak. Hierbij moet echter
bedacht worden dat zich tegelijkertijd ook andere invloeden hebben
voorgedaan. Dat bleek een eenvoudiger en meer voor de hand liggende indeling
dan een indeling gebaseerd op een van beide andere bovengenoemde processen.
Daar zijn de grenzen nu eenmaal wat minder scherp te trekken. Dat neemt niet
Weg dat ook in deze indeling -als in elke indeling het geval is- elementen van
willekeur zijn terug te vinden. De scheiding tussen de tweede en de derde
periode is bijvoorbeeld tamelijk arbitrair. J.-M. Auby en M. Fromont hanteren
in hun rechtsvergelijkend handboek een andere indeling: zij achten het jaar
1914 (instelling van de raden van beroep in belastingzaken) een belangrijke
scheidingslijn.(13)Hier wordt echter de nadruk gelegd op andere factoren: de
plannen van Loeff zijn van voldoende belang om met dit optreden een nieuwe
periode te beginnen. In meer dan een opzicht verschillen die plannen van
hetgeen eerder was verricht, zoals hieronder nader uiteen zal worden gezet.
Met het feit dat de institutionele ontwikkeling de basis voor de indeling vormt
is niet bedoeld deze ontwikkeling als belangrijker voor te stellen dan beide
andere ontwikkelingen. Zij zullen in samenhang met elkaar worden behandeld.
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4.1.De periode 1813-£ 1880. Afstand nemen van en toenadering zoeken tot het
Conscil d'Etat-modeL

De periode tot de intrekkintz van het Conflictenbesluit

Wanneer men ontwikkeling van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting
in Nederland behandelt, is het verstandig het jaar 1813 als beginpunt te kiezen.
In dat jaar staat Nederland voor een nieuw begin. Na het vertrek van de
Franse bezetters en de installering van een regering onder Willem I staat men
voor de taak een nieuw bestuursstelsel in te richten. Hoewel men zich in het
algemeen laat leiden door een afkeer van het opgedrongen Franse
bestuursmodel, blijft er toch nog het een en ander bestaan uit die periode.
Enkele voorbeelden: de jury-rechtspraak en de indeling van het land in
departementen verdwenen, daarentegen bleef een gelijkheid tussen de provincies
(zoals die in de Franse tijd tussen de departementen bestond) bestaan, evenals
een zeker centralisme.(14)Kortom, men is gedwongen positie te kiezen ten op-
zichte van een systeem dat vreemd en nieuw was.
Hoe zat dit systeem in elkaar?
Het werd gedragen door een aantal grondgedachten, in de praktijk gebracht
tijdens de Franse revolutie. Donner noemt hier de machtenscheiding, de
scherpe scheiding tussen de publieke en de private rechtsverhouding en de
nationale eenheidsstaat met gecentraliseerd bestuur.(15)Van der Hoeven noemt
de betekenis van de wetgeving en de heerschappij van de wet.(16\17)
Voor dit onderzoek is de machtenscheiding het belangrijkst. De tijd van het
ancien rdgime had de leiders van de Franse revolutie duidelijk gemaakt dat van
de zijde van de (gewone) rechterlijke macht geen terughoudende opstelling ten
opzichte van het terrein van het bestuurverwacht mocht worden. Om conflicten
te voorkomen, dienden bestuur en rechtspraak voortaan twee strikt van elkaar
gescheiden domeinen te vormen. Dit werd verschillende malen in wetgeving
vastgelegd. Het bekendst en meest geciteerd is waarschijnlijk de Loi des 16 et
24 aout 1790 sur l'organisation judiciaire. Artikel 13 van deze wet zegt dat:
"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours stpardes des
fonctions administratives. Les juges ne pourront, A peine de forfaiture, troub-
ler, de quelque maniere que ce soit, les operations des corps administratifs, ni
citer devant eux les administreurs pour raison de leurs functions." (De wet is
nog steeds geldend recht in Frankrijk.)
Om ook een daadwerkelijke afdwinging van de stparation des pouvoirs te
bewerkstelligen werd dit systeem aangevuld met twee mechanismen. Bij de wet
(Loi des 7 et 14 octobre 1790) werd bepaald dat alle klachten over het bestuur
"seront porttes devant le roi, chef de l'administration gdntrale", die deze (door
tussenkomst van zijn ministers, zo blijkt uit het arr6t6 van 5 niv6se An VIII,
zie par. 2.3) kon toetsen op basis van het criterium "incompttence". Er werd
dus administratief beroep op het staatshoofd opengesteld.
Daarnaast werd een conflictenstelsel in het leven geroepen. Waren er voor de
rechter zaken aanhangig die naar de mening van de perfect van het
departement niet op die plaats behoorden te worden uitgestreden, dan kon die
perfect een conflict opwerpen en was de zaak daarmee aan het oordeel van de
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rechter onttrokken. Na 1799 (hoewel ook volgehouden kan worden dat 1806 het
beginpunt is -daarover hieronder meer-) werd de Conseil d'Etat belast met de
instructie en advisering van de zaken die in administratief beroep werden
gebracht, alsmede met de advisering omtrent conflicten. Het staatshoofd (sin(is
1804 de keizer) besliste. (18)De rol van de Conseil d'Etat komt hieronder nog
uitgebreid aan de orde.

Wat is de relatie van Nederland met dit stelsel? Uit Drions onderzoek blijkt
dat een aantal van die bepalingen van 1811 tot 1813 hier verbindend is
geweest, waaronder art. 13 van de wet van 16-24 augustus 1790, de constitutie
van 1799 en de wet betreffende het conflictenstelsel.(19)Voor die tijd had een
dergelijk systeem nooit in Nederland bestaan, ook niet tijdens de jaren 1795-
1810 waarin de Franse invloed op de gang van zaken hier te lande aanzientijk
was. (Drion vermeldt ook dat er in de periode 1811-1813 slechts twee con-
flicten werden opgeworpen.(20)
Ook na de Nederlandse machtsovername werd het stelsel als vreemd beschouwd.
Spoedig werd het afgeschaft. De afschaffing werd een feit bij Soeverein Besluit
van 11 december 1813 no. 6.(21)In dit besluit werd onder meer bepaald dat alle
zaken die nog bij de Conseil d'Etat aanhangig waren, naar de burgerlijke
kamer van het Hooggerechtshof (opvolger van het Keizerlijk Gerechtshof te 's-
Gravenhage, voorloper van de Hoge Raad der Nederlanden) werden
overgebracht.
Hier moet ook nog melding worden gemaakt van de oprichting van het Hoog-
gerechtshof voor Financidn en Zeezaken der Vereenigde Nederlanden. (22)Dit
Hof was bevoegd om te oordelen over alle gevallen waarin het land of zijn
organen als verweerders optraden, aldus art. 1 van de wet van 4 januari 1814.
Daarnaast was het Hof ook bevoegd in zaken betreffende de belastingen. Een
en ander echter "bij uitsluiting van de gewonen regter". Dit lijkt in
tegenspraak met de hierboven geschetste ontwikkeling die juist in de richting
ging van het onderbrengen van zaken bij de gewone rechter. De wet van 4
januari 1814 stelt juist een afzonderlijke vorm van administratieve rechtspraak
in. De rechters richten zich echter naar het gemene recht, aldus art. 13 van
de wet.
Het Hof werd echter weer snel opgeheven(23) en zijn competentie aan de
burgerlijke rechter overgedragen.
Toen in 1815 door de hereniging met Belgie een nieuwe Grondwet moest
worden opgesteld, werden voor het eerst bepalingen gemaakt over de algemene
competentie van de rechterlijke macht en over de taak van de Raad van State.
(De Grondwet van 1814 regelde deze beide onderwerpen niet.)
Artikel 165 Grondwet 1815 luidde: "Alle twistgedingen over eigendom of daaruit
voortspruitende regten, over schuldvordering of burgerlijke regten, behooren
bij uitsluiting tot de kennis van de regterlijke magt:
Hoe moest nu dit artikel worden begrepen? Bedoelden de woorden "bij
uitsluiting" bij uitsluiting van de administratie of sloegen zij op iets anders?
Het onderzoek van Drion wijst duidelijk in de richting van de eerste
mogelijkheid. Tijdens de voorbereiding was in de grondwetscommissie
voorgesteld een conflictenregeling naar Frans model in te voeren. Dit zinde de
meerderheid van de commissie niet. Men was van mening dat de rechter zelf
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zijn competentie moest bepalen op basis van art. 165 Grondwet 1815. Juist
daarom werd de term "bij uitsluiting" gebruikt.(24)Later werd dit in art. 2 Wet
op de rechterlijke organisatie in andere bewoordingen herhaald. De tekst van
art. 165 Grondwet 1815 zou nog meer hoofdbrekens kosten, daarop wordt
hieronder nog teruggekomen. Eerst in 1915, honderd jaar later, zou de Hoge
Raad de betekenis van dit artikel definitief in deze zin uitleggen.(25)Toen nam
de Hoge Raad duidelijk afstand van het Franse bestuursrecht:
"... dat art. 163 (lees 165, JdJ) van de Grondwet van 1815, ten einde te breken
met het stelsel der Fransche Administratie waarbij deze de beslissing aan zich
trok van alle geschillen waarin de belangen van den Staat met die van bijzon-
dere personen in botsing kwamen, (...), dat blijkens de woorden "bij uitsluiting"
daarbij de gedachte heeft voorgezeten om de macht der Administratie te
beperken, en de in dat artikel genoemde rechten onvoorwaardelijk te stellen
onder de hoede der rechterlijke macht (...)"
Terug naar 1816. Dit jaar kan wel worden gekenschetst als het jaar waarin
men zich het verst van het Franse bestuursrecht verwijderde. Bij wet werden
alle nog aanhangige conflicten van attributie, opgeworpen volgens "Fransche
wetten" vervallen verklaard.(26)De burgerlijke rechter was voortaan bevoegd
(zie artt. 1, 2 en 4 van de wet van 16 juni 1816).(27)Kort ervoor, zo vermeldt
A. Alen in zijn zeer uitgebreide en grondige werk, was er al een -niet in het
Staatsblad gepubliceerd- Koninklijk besluit genomen dat het opwerpen van
verdere conflicten verbood(28)(K.B. 5 mei 1816).
Op basis van Grondwet en wet sprak de burgerlijke rechter recht. Over het
algemeen huldigden de rechters in die tijd een ruime opvatting over de
betekenis van art. 165 Grondwet 1815. Zij aarzelden niet om, waar zij dit
nodig oordeelden, de administratie te veroordelen wegens door haar gepleegde
onrechtmatige daden. Een in de literatuur bekend geworden voorbeeld is de
zaak van de "ros-olymolen"(29), waarin het Hooggerechtshof besliste dat een
geschil over de rechtmatigheid van de door de burgemeesters van 's-
Hertogenbosch uitgeoefende bestuursdwang, een vraag is waarvan de beslissing
bij uitsluiting aan de rechterlijke macht behoort. De in deze en vele andere
uitspraken gehuldigde ruime opvattingen hadden echter voortdurend kritiek
uitgelokt. Een en ander is al meermalen uitgebreid geanalyseerd, zodat hierop
niet tot in details behoeft te worden ingegaan.(30)
Veel protesten kwamen van de zijde van Belgische provinciegouverneurs die
veel langer dan hun Nederlandse ambtgenoten onder het Franse conflic-
tenstelsel dienst hadden gedaan. Langzamerhand nam ook in het noorden de
irritatie toe over de wijze waarop de burgerlijke rechter optrad.
Wat was hiervan de reden? Donner noemt er verschillende(31): Een be-
stuursstelsel dat zich nog in een periode van opbouw bevindt, is meestal meer
afkerig van rechterlijke controle dan een stabiele gevestigde structuur.
Daarnaast bestonden er onduidelijkheden over de gelding van Bataafse en
Franse regelingen en hun verhouding tot het nieuwe recht. Belangrijker was
echter dat er toch nog vormen van typische administratiefrechtelijke
geschillen waren waarvan de aard het niet toeliet dat zij door de burgerlijke
rechter werden beoordeeld. Gedeputeerde Staten waren bij voorbeeld bevoegd in
zaken betreffende belastingen (voornamelijk datgene wat niet aan het Hoogge-
rechtshof voor Financien en Zeezaken toeviel, dat zich blijkens de
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instellingswet hoofdzakelijk met invoerrechten en accijnzen bezighield) en
militaire zaken. Uiteraard waren er de "echte" bestuursgeschillen tussen
bestuursorganen onderling. Tot slot was er het administratief toezicht van de
Kroon en Gedeputeerde Staten op gemeenten en waterschappen.
Juist hier wrong de schoen opvallend vaak. Toezicht op lagere organen
betekende bemoeienis met het beleid van die organen. Wanneer dat beleid
uitmondde in de uitoefening van bestuursdwang of andere feitelijke
bestuurshandelingen, dan leidde dit snel tot ingrijpen in de eigendommen of
vrijheden van de burger. De burger zocht redres bij de burgerlijke rechter,
terwijl een provinciegouverneur, zich baserend op zijn toezichthoudende functie
hem door wettelijke voorschriften opgedragen, claimde dat hij de instantie was
die hier beslissingsbevoegdheid had. In dergelijke situaties ontstaan steeds
conflicten, nog versterkt door het feit dat er nog geen codificatie op
gemeente- en waterstaatsrechtelijk gebied bestond.
Enkele van dergelijke conflictsituaties hebben aanleiding gegeven tot de
totstandkoming van een aantal Koninklijke besluiten met een zekere waar-
schuwende toon. Bekend is het besluit van 16 juli 1820(32), waarin het de
rechter werd verboden kennis te nemen van geschillen tegen dijk- en polder-
besturen en geschillen betreffende openbare wegen. Het bestuur kon volgens
art. 2 van het besluit de exceptie van onbevoegdheid opwerpen, alsmede de
Koning om voorziening vragen. Het was in dat opzicht de voorloper van het
Conflictenbesluit. Veel besproken is de ommezwaai die Minister van Justitie mr.
C.F. van Maanen maakte aan de vooravond van het Conflictenbesluit. Hij had
zich steeds voor het stelsel van de eigen competentiebepaling door de rech-
terlijke macht ingezet, maar veranderde uiteindelijk van standpunt.(33)
Het werd tijd om in te grijpen. De strijd tussen de rechterlijke en de
uitvoerende macht werd door de Koning beslist ten gunste van de laatste. Het
Conflictenbesluit zou van 1822 tot 1844 de verhoudingen bepalen. Het
Conflictenbesluit(34) was voorzien van een uitgebreide considerans, waaruit de
grondslag voor de maatregel is op te maken.
De Koning baseerde het besluit op drie punten:
1.de bepalingen in de Grondwet die Kroon de bevoegdheid verlenen toezicht op
de besluiten van lagere organen uit te oefenen;
2.de, wellicht uit de eed van de Koning af te leiden, verplichting van het
staatshoofd, de wetten te handhaven, en
3.het K.B. van 16 juli 1820 Stb. 16, waarin enkele beginselen waren ontwikkeld
die thans op alle zaken betrekking zouden hebben, waarin besturen of bestuur-
ders voor de rechter ter verantwoording werden geroepen.
Dit alles achtte de Koning een voldoende motivering om een besluit te nemen
dat in duidelijke strijd was met art. 165 Grondwet, juist bedoeld om een
conflictenbesluit uit te sluiten en met de Wet van 16 juni 1816 dit als een
nadere uitwerking van het aan art. 165 Grondwet ten grondslag liggende idee
kon worden gezien.(35)0ok het besluit van 5 mei 1816 werd niet ingetrokken.
De procedure die het Conflictenbesluit eigenlijk regelde was eenvoudig. Als een
Gouverneur kennis kreeg van het feit dat een bestuursorgaan voor de rechter
ter verantwoording werd geroepen, kon hij, na Gedeputeerde Staten te hebben
gehoord, een gemotiveerd besluit nemen, waarin hij verklaarde dat het
administratief gezag tussenbeide kwam. De officier van justitie requireerde
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daarop tot afgifte van de processtukken die vervolgens aan de Koning werden
gezonden. De Koning besliste over handhaving van het conflict na de minister
van Justitie, de minister die het geschil mede aanging en de Raad van State te
hebben gehoord.
Drion stelt dat het Conflictenbesluit in wezen twee regels bevatte: naast de
bovenvermelde procedureregel die inhield dat de gouverneur bevoegd was door
het opwerpen van een conflict een zaak aan de competentie van de rechter
kon onttrekken, en, meer verborgen in de tekst van art. 1 van het besluit en
de considerans, de omschrijving van de gevallen waarin de rechterlijke macht
niet bevoegd was van bepaalde twistgedingen kennis te nemen.(36)
Artikel 1 van het Conflictenbesluit sprak van "wettigheid en bestaanbaarheid"
van "administratieve daden of handelingen" waarover de rechter zich niet
mocht uitspreken. Daarnaast werd gesproken van twistgedingen welke tot de
"bemoeiingen" van het administratief gezag behoorden.
Hoe moest dit worden gernterpreteerd? Drion vermeldt een schrijver die het
conflictenbesluit zodanig interpreteerde dat alleen de beoordeling van de
doelmatigheidsvragen aan de rechter onttrokken was.(37) Die visie is nooit
aannemelijk gemaakt. Gelet op de bewoordingen van het besluit zou een
tegenovergestelde visie eerder voor de hand liggen: zowel alle doelmatigheids-
als alle rechtmatigheidsvragen zijn aan de beoordeling van de rechter
onttrokken. Dat zou inhouden dat ook onrechtmatige overheidsdaden niet door
de rechter beoordeeld konden worden en dat ook het rechterlijk toetsingsrecht
ten aanzien van verordeningen aan wet en Grondwet ontkend moesten worden.
Zover hebben de opstellers van het besluit echter nooit willen gaan, al werden
deze uitzonderingen op de strikte interpretatie op hun beurt weer verschillend
geinterpreteerd door de diverse Hooggerechtshoven. Dit valt af te leiden uit de
onderzoekingen van diverse auteurs.(38)
Volgens Drion was de oorzaak van deze geschillen gelegen in de onnauwkeurige
redactie van het besluit.(39)De hele toepassing van het Conflictenbesluit was
overigens inconsequent. Tot 1830 vond het besluit nog regelmatig toepassing.
Alen heeft in zijn overzicht vastgesteld dat tot 1830 gemiddeld twee op de drie
conflicten werden bevestigd. (Alen gaat in zijn onderzoek niet verder dan
1830.).(40)In die periode bestond die inconsequentie hierin dat telkens een
andere weg werd gezocht om onder het in art. 165 Grondwet vervatte voor-
schrift uit te komen. Dit kan met enkele voorbeelden geillustreerd worden.
Vaak werd het de burgerlijke rechter onmogelijk gemaakt over de rechtmatig-
heid van een inbreuk op het eigendomsrecht te oordelen om de enkele reden
dat het inbreuk gemaakt door een overheidsorgaan betrof. Voor de burgerlijke
rechter bleef uiteindelijk de bevoegdheid over een declaratoire uitspraak over
de eigendomsrechten te doen. Ook de bevoegdheid tot het vaststellen van
schadevergoedingen werd hem onthouden.
Aan het beoordelen van de rechtmatigheid van overheidshandelingen kwam de
rechter vaak niet eens toe omdat zodra vaststond dat een overheidsorgaan
partij bij een rechtsgeding was, er een conflict werd opgeworpen. Aan de
doelmatigheidsbeoordeling kwam de rechter natuurlijk nooit toe.(41)
Na 1830 werd de conflictenprocedure steeds minder toegepast. Van het begin
af, in 1822, is het Conflictenbesluit voortdurend bekritiseerd door leden van
het parlement, de juridische wereld en de pers. Er werden naar aanleiding
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daarvan door de regering pogingen in het werk gesteld het conflictenstelsel in
de Wet op de Rechterlijke Organisatie, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en de Grondwet op te nemen, maar het bleef bij pogingen.
Tenslotte werd het besluit in 1844 ingetrokken(42), zodat de inmiddels opge-
richte Hoge Raad der Nederlanden in hoogste instantie over de competentie van
de burgerlijke rechter zou kunnen oordelen.

Het Conflictenbesluit blijft een eigenaardig verschijnsel in de geschiedenis van
het Nederlandse administratieve recht. In en kort na 1813 overheerste bij
Koning, ministers en Staten-Generaal de voorkeur om Franse instanties,
organisaties en dergelijke 6f te vernederlandsen (het Keizerlijk Gerechtshof dat
Hooggerechtshof wordt), 6f geheel te doen verdwijnen. De Grondwetgever
besloot een artikel vast te stellen dat het hanteren van een bij uitstek Frans
mechanisme, een conflictenstelsel, moest voorkomen omdat hij vond dat de
rechter zelf over zijn competentie moest oordelen. Nog geen tien jaar later
schiep men, zonder aanhaling van art. 165 Grondwet, een conflictenstelsel in
het leven.
Hoe moet nu de relatie tussen het conflictenbesluit en de drie te beschrijven
processen worden gezien?
Op het institutionele vlak was er sprake van een strijd tussen de administratie
enerzijds en de rechterlijke macht anderzijds. Een strijd die uiteindelijk beslist
werd ten gunste van de administratie door de Koning met het Conflictenbesluit.
Hierboven is al gereleveerd dat een bestuursstelsel dat zich bevindt in een fase
van opbouw, weinig behoefte heeft aan controle van de rechter op zijn doen
en nalaten. Het ingrijpen in de vorm van het Conflictenbesluit was bovendien
iets dat paste bij de regeringsstijl van Koning Willem I, die hoofdzakelijk bij
besluit placht te regeren. Het bestuur kreeg zodoende een grote vrijheid. Door
geen enkele rechter werd het gecontroleerd: de burgerlijke rechter is
buitenspel gezet, de administratiefrechtelijke rechtsbescherming bestond nog
niet. Bovendien stelde politieke controle in die tijd nog weinig voor: het idee
van ministeriele verantwoordelijkheid had in het staatsbestel dan nog
onvoldoende vorm gekregen. Wel bestaat het Koninklijk vernietigingsrecht. Dit
was niet als vorm van rechtsbescherming bedoeld, maar als toezichtsinstrument.
Hooguit heeft het als een soort quasi-rechtsbescherming kunnen functioneren.
De Grondwet kende wel het recht van petitie: een burger had dus het recht bij
de Koning om voorziening te vragen, maar daar hield het ook mee op.
Hoe moet de periode van het Conflictenbesluit in relatie tot de ontwikkeling
van het administratief recht worden gezien? Het administratief recht als
afzonderlijk vakgebied verkeert dan nog niet eens in zijn beginstadium (zie
daarvoor de inleidende paragraaf van hoofdstuk 2). Toch is het zinvol hieraan
enige woorden aan te besteden.
In de periode van het Conflictenbesluit waren bestuurders en juristen, ook
gelet op de ontwikkelingen in Frankrijk (zie hieronder) gaan beseffen dat er
groepen van geschillen bestaan, waarvan aangenomen wordt dat de kennisne-
ming daarvan niet aan de burgerlijke rechter moet worden overgelaten omdat
zij niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan. Eigenlijk vraagt men
zich af of rechtspraak, in welke vorm dan ook, wel de juiste methode is voor
het beslechten van die geschillen.
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Later wordt wel het argument gebruikt dat het bestuur reeds politiek
verantwoordelijk is voor zijn daden, en dat de rechtspraak hier om die reden

niet passend is, maar dat gaat v66r 1848 niet op, zoals boven al is vermeld. Er
moet dus een andere verklaring zijn voor die gedachte.
Die verklaring kan worden gevonden bij Thorbecke, die in die dagen de
invloedrijkste figuur in de wetenschap van het bestuursrecht was.(43) Hij stelde
in zijn grondwetscommentaar(44) dat art. 163 (art. 165 werd na de
grondwetsherziening van 1840 vernummerd), zijn grond vond in de gedachte
van een strenge scheiding tussen publiek- en privaatrecht: "Het beginsel der
toewijzing is strenge onderscheiding van privaat en publiek regr. Het beslech-
ten van geschillen over van het algemeen belang geheel losstaande belangen

van particulieren kon aan de rechter worden overgelaten, was het algemeen
belang in het geding, dan kon dit niet. Daarom had Thorbecke wel begrip voor
het Conflictenbesluit: "De voorgeschreven vormen zijn berispelijk, regeling
buiten de wet is niet goed te keuren, maar de hoofdgedachte van het Besluit

gaat met art. 163, welks inachtneming het ook uitdrukkelijk gebiedt, zeer wel
zamen".(45)
Werd hiermee het Franse stelsel van de machtenscheiding niet via een omweg
door Thorbecke weer binnengehaald? Hij vermeldt aan het begin van zijn
commentaar immers dat art. 163 juist "tegen eene, bij ons gebruikelijke,
fransche regtspleging (is - JdJ) opgesteld om de, volgens het keizerlijk droit
administratif aan ambtenaren van het politisch bestuur voorbehoudene,
regtszaken, zoover deze worden beschreven in het artikel, aan de regterlijke
magt toe te wijzen".(46)Zo was het niet. Schrijvend over het Conflictenbesluit
stelde de staatsman:
"Het nadeel der verordeningen van 1820 en 1822 ontsprong uit haar zamen-
Vloeijen met eene vroegere, nog niet onderdrukte, hebbelijkheid. Wij raakten
daardoor weder in een stroom der toen nog veel minder dan nu, geregelde
fransche praktijk, die het "contentieux de l'administration" over vele enkel
civiele zaken uitbreidt; terwijl zij voortkomt van eene theorie, meer gerigt op
uitwendige afzondering der administratieve van de regterlijke magt, dan
gegrond op den aard der onderwerpen van beslissing. Voorbijziende, dat hiervan
het verschillende wezen der beide Magten afhangt, verklaarde de fransche
wetgever haar ieder zelfstandig, eer hij de aan beide toekomende zaken met
juistheid had onderscheiden. Dit moest nu door het regt, om tot bescherming
der administratie conflicten op te werpen, weder worden goedgemaakt. Het was
een wapen, dat men, bij ontstentenis eener wel afgebakende gebiedsverdeling,
ter hand nam.".(47)
Thorbecke leek hier dus een onderscheiding naar de aard van het geschil te
preferen boven een strenge formele machtenscheiding. Maar wat moest er dan
gebeuren met de geschillen die niet door de rechter werden beslecht? Hierover
zweeg Thorbecke in zijn commentaar. Het is niet onmogelijk dat hij toen nog
meende dat de Koning of een ander bestuursorgaan zou moeten worden belast
met de afdoening van deze geschillen.
Dat zou ook wel in de rede hebben gelegen, want wat er bestond op het ge-
bied van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting (beslissingen over
belastingen, enkele militaire zaken en bijstandszaken, zoals men nu zou zeggen)
was opgedragen aan Gedeputeerde Staten en de Kroon.(48)Hoe het ook zij,
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later zou Thorbecke een tegenovergesteld standpunt innemen en nog later ook
hier weer van terugkomen. Een en ander komt hieronder nog aan de orde.

De periode van het toenaderintz zoeken tot het Conseil d'Etat-model

In de periode van het Conflictenbesluit (en de daaraan voorafgaande periode)
ging de strijd vrijwel uitsluitend tussen rechter en administratie. Het betrof
een strijd tussen instituten. Het ging om de bevoegdheid tot geschillenbe-
slechting. De positie van de burger die een geschil met de overheid heeft is
echter al die tijd buiten het gezichtsveld gebleven. Dit begon men zich tegen
de tijd dat het Conflictenbesluit werd ingetrokken te realiseren. Er bestonden
in deze periode dus twee vraagstukken naast elkaar: aan wie of aan welk
orgaan moest de bevoegdheid tot het beslechten van administratiefrechtelijke
geschillen toekomen, en hoe moest de procedure voor die geschillenbeslechting
worden ingericht?
Het is bekend dat de procedure van geschillenbeslechting die niet was
opgedragen aan de burgerlijke rechter in de regel in het geheel niet of zeer
slecht omschreven was. Een uitzondering op deze regel vormde een wet op het
gebied van het waterstaatsrecht (weer is het waterstaatsrecht dat aanleiding
geeft tot nieuwe ontwikkelingen in de 19de eeuw op dit gebied), de Wet van 9
oktober 1841 betrekkelijk de regtsmagt der hoge- en andere heem-
raadschappen, dijk- en polderbesturen.(49)Deze wet, die de overdracht van de
bevoegdheid tot beslechting van enkele rechtsgeschillen van waterschappen e.d.
aan Gedeputeerde Staten regelde, regelde tevens enkele procedurele aspecten.
Bij administratief beroep op Gedeputeerde Staten moest de belanghebbende diein beroep kwam tegen de afwijzing van het verzet tegen een dwangbevel, in
staat worden gesteld zijn verweer mondeling of schriftelijk te voeren.(50)
Dit was een heel bescheiden begin, maar belangrijk genoeg om twintig jaarlater bij de voorbereiding van de eerste Wet op de Raad van State nog te
worden vermeld.
Procedurevoorschriften voor het beroep op de Kroon bestonden in het geheel
niet. Wanneer iemand in beroep kwam bij de Kroon, maakte hij gebruik van
een rechtsgang die nog volledig een klassiek "recursus ad principem"-karakter
had. Het beroep op de Kroon was dus meer een beroep op de Koning in
persoon dan een met allerlei waarborgen omklede rechtsgang. De Koning liet
zich bij zijn beslissing adviseren door de Raad van State en zijn ministers.
A.L. Scholtens karakteriseert deze advisering bij de geschillenbeslechting
uitsluitend als advisering ten behoeve van de Kroon en niet als het medewer-
ken ten behoeve van partijen.(51)
In beginsel maakte men bij de Raad van State geen onderscheid tussen het
behandelen van wetsontwerpen en het behandelen van geschillen van bestuur.
Een geschil werd in de Raad geheel binnenskamers behandeld. Nooit werd er
contact gezocht met de partijen. Er bestond geen mogelijkheid om standpunten
mondeling of schriftelijk toe te lichten. Het uit te brengen advies behoefde
niet gemotiveerd te zijn. Volgens de Provisionele Instructie voor de Raad van
State werd een commissie uit de Raad gevormd die belast was met het
inwinnen van informatie en het opmaken van een ontwerp-advies. Het ontwerp
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ging vervolgens naar de Volle Raad die het advies vaststelde en een ontwerp-
besluit bijvoegde. Vanzelfsprekend was de Kroon volledig vrij om het advies al
dan niet te volgen.(52)
Het gebrek aan procedurele waarborgen bij de behandeling van het admini-
stratief beroep lokte veel kritiek uit. Deze kritiek (onder meer van Thorbecke
en De Bosch Kemper(53)) was er mede de oorzaak van dat het verlangen naar
administratieve rechtspraak voor het eerst in Nederland geuit wordt.
Samenvattend: het besef dat er geschillen bestaan, niet zijnde geschillen over
eigendom, schuldvorderingen en burgerlijke rechten en die, omdat zij niet
vielen onder die geschillen waarop art. 165 Grondwet het oog had, en daarmee
dlls buiten de competentie van de burgerlijke rechter vielen, alsmede het
gebrek aan procedurele waarborgen, leidde ertoe dat men
administratiefrechtelijke geschillenbeslechting wenste te verbeteren en uit te
bouwen. Administratieve rechtspraak werd hierbij geenszins uitgesloten als
mogelijke oplossing.
Dit verlangen wordt geuit omstreeks 1845: in dat opzicht liep Nederland niet
achter bij het buitenland, zoals Frankrijk bijvoorbeeld, waar de discussie zich
in een vergelijkbaar stadium bevond. Daarop wordt nog uitgebreid
teruggekomen. Scholtens' inventarisatie luidt als volgt. Er werden omstreeks
1845 vier oplossingen voorgesteld voor de beslechting van publiekrechtelijke
geschillen(54):
1.het opdragen van rechtspraak in publiekrechtelijke geschillen aan de
burgerlijke rechter; deze oplossing had aanvankelijk de grootste voorkeur
binnen de juridische wereld, ongetwijfeld als reactie tegen het Conflictenbe-
Sluit;

2.opdracht van rechtspraak in publiekrechtelijke geschillen aan een nieuw in te
stellen college;
3.opdracht van rechtspraak in publiekrechtelijke geschillen aan de Raad van
State;

4.opdracht van geschillenbeslechting aan de Kroon als hoogste administratief
orgaan, welke oplossing uiteindelijk zou worden gekozen.
De eerste oplossing viel snel aft men interpreteerde art. 165 Grondwet zodanig
dat de burgerlijke rechter niet competent kon zijn buiten die gevallen waarop
het artikel zag, en daar ging het juist om: een oplossing te zoeken voor de
beslechting van de niet-burgerrechtelijke geschillen.
Ten aanzien van de oplossingen 2 en 3 gezamenlijk bestonden ook bezwaren:
men wilde hier geen "Fransche toestanden". Hieruit sprak de vrees dat door
instelling van een vorm van administratieve rechtspraak niet zozeer de positie
van het bestuur als weI de positie van de gewone rechter teveel in het geding
zou komen. Algemeen was men van mening (zeker toen in 1844 het
Conflictenbesluit eenmaal was ingetrokken) dat het geen aanbeveling verdiende
het rigide Franse stelsel van stparation des pouvoirs over te nemen. Daarnaast
bestond de wens bij de vormgeving van een nieuw stelsel aan te sluiten bij
bestaande organen, zoals de Raad van State, zodat oplossing 2 in elk geval
afviel. Het ging tenslotte nog om de keuze: moet de Raad van State de
bevoegdheid krijgen uitspraak te doen in geschillen of blijft zij adviserende
instantie bij een uitgebreid en verbeterd stelsel van administratief beroep op
de Kroon?
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Daarmee moest een fundamentele keuze gemaakt worden, weer een keuze tussen
rechter en administratie. Hoe dit werd opgelost zal worden vermeld bij debespreking van de totstandkoming van de Wet op de Raad van State.
Met het verschijnen van de Raad van State in het blikveld van de admini-
stratiefrechtelijke geschillenbeslechting moet echter eerst op de positie van die
instelling in Nederland en Frankrijk worden ingegaan.

De Raad van State tot 1848

De Nederlandse Raad van State is opgericht in 1531 en diende tot Nederland
zelfstandigheid verwierf als adviescollege voor de landsheer. Onder de
Republiek der Verenigde Nederlanden was de Raad van State een be-
stuursorgaan van de confederatie. In die tijd was het een instelling van
bescheiden omvang en betekenis. Naast zijn bestuurlijke taken bekleedde de
Raad ook enige taken op het gebied van de administratieve rechtspraak, met
name voor belasting- en zeezaken. Ook deze functies waren niet indrukwek-
kend.(55)
Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813, wordt in 1814 de Raad van
State heropgericht, ditmaal als adviescollege van de Soevereine Vorst, later de
Koning. De Grondwet van 1814 bepaalde weinig omtrent de Raad, zijn
samenstelling en bevoegdheden worden uitsluitend door de Koning zelf bepaald.Wel was er een Provisionele Instructie voor de Raad van State van 6 april
1814, (hiervoor al eens genoemd), een geheim stuk (geen Koninklijk Besluit,althans niet in die vorm vastgesteld, ook geen wet, al werd het bij Koninklijkbesluit wel eens gewijzigd, en definitief bij de wet ingetrokken) waarin enige
bepalingen omtrent samenstelling en werkwijze waren opgenomen. DeProvisionele instructie kan wellicht nog het beste als een Reglement van Orde
worden beschouwd, zo valt op te maken uit de bijdrage van W.F. Prins in 450
jaar Raad van State .(56)De Grondwet van 1815 bevatte wel een aantal
bepalingen omtrent de Raad van State.
De Raad was samengesteld uit de Koning als voorzitter, een Vice-President en
twaalf leden, allen te benoemen en naar welgevallen te ontslaan door de
Koning (art. 70 Grondwet 1815). Daarnaast konden leden van het KoninklijkHuis en staatsraden in buitengewone dienst worden benoemd (artt. 71 en 73
Grondwet 1815). De taak van de Raad was beperkt tot adviesverlening: over
voorstellen (van wet) aan de Staten-Generaal te doen, over voorstellen van
algemene maatregelen van bestuur en voorts in alle gevallen van algemeen of
bijzonder belang waarin de Koning het nodig oordeelde. Hierbij kan gedachtworden aan geschillen van bestuur, uitoefening van het spontane
vernietigingsrecht e.d.. Art. 72, derde lid Grondwet 1815 stelt echter
uitdrukkelijk dat voor alle adviesverlening geldt: "De Koning alleen besluit
(...)". Deze bepaling zou nog van belang blijken.
Duidelijk was in elk geval dat de Koning in geen enkel opzicht gebonden was
aan de adviezen van de Raad en zelf de personele samenstelling van zijn
hoogste adviescollege kon bepalen. Opvallend is ook dat gedurende een aantal
jaren de Raad van State en de Ministerraad uit dezelfde personen bestond.
Hierboven is al ingegaan op de werkwijze van de Raad, ook geregeld door de
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Provisionele Instructie, die uitsluitend was opgezet als adviesverlening.
Onderscheid tussen de behandeling van een wetsvoorstel of een geschil van
bestuur werd niet gemaakt. Zo was de situatie in 1815 en deze veranderde
eerst in 1848.

De Conseil d'Etat 1799-1852

In het begin van dit hoofdstuk is een korte schets opgenomen over het stelsel

van sdparation des pouvoirs in Frankrijk. De draad moet hier weer worden

opgevat.
Na de staatsgreep van Napoleon Bonaparte kwam de revolutionaire Franse staat

in enigszins rustiger vaarwater. Er kwam ook een grondwet tot stand die de
nieuwe verhoudingen vast zou moeten leggen. Een van de instellingen die in
dat kader werd opgericht was de Conseil d'Etat. Deze was niet echt een
nieuwe instelling, maar enigszins vergelijkbaar met de Conseil du Roi tijdens
het ancien rdgime. De Conseil du Roi was (evenals de Conseil d'Etat in den
beginne) een advieslichaam van het staatshoofd. Er bestond in de 13de eeuw al
een Conseil du Roi.(57)
Art. 52 van de Constitution du 22 frimaire an VIII bepaalde de taken van de
raad: "Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargd de rediger
les projets de lois et les rtglements d'administration publique, et de rdsoudre
les difficultts en matitre administrative". Deze taak, het ontwerpen van
algemeen verbindende voorschriften en oplossen van bestuurtijke geschillen

werd kort daarna nog eens gepreciseerd in een reglement voor de Conseil

d'Etat, vastgesteld bij arr6t de 5 niv6se an VIII. Art. 11 van het arrdt

bepaalde dat de Conseil d'Etat mede werd belast met het adviseren van het
staatshoofd in twee soorten zaken:
1.Sur les conflits qui peuvent s'61ever entre l'administration et les tribunaux;
2.Sur les affaires contentieuses dont la d6cision 6tait prtddemment remise aux
ministres.
Het eerste punt zag op de Franse conflictenregeling. Voor het tweede punt
moet een oudere bepaling in herinnering worden geroepen. Zonder twijfel zijn
deze "affaires contentieuses" de administratieve beroepszaken (klachten),
bedoeld in de loi de 7-14 octobre 1790, waarvan "le roi, chef de l'administra-
tion gtndrale", kennisnam en deze op grond van incompdtence (onbevoegdheid)
kon afdoen.
Blijkbaar werden deze zaken geinstrueerd door (of namens) of ter beslissing

overgelaten aan de ministers.
De eerste Conseil d'Bat telt 30 leden en is verdeeld in vijf sections (oorlog,
marine, financien, wetgeving, binnenlandse zaken). Het voorbereiden    van

wetgeving was in de eerste jaren de hoofdtaak van de raad. De Napoleontische
codificatie is er grotendeels totstandgekomen. (Thorbecke was van deze werk-
zaamheden zeer onder de indruk, zo blijkt uit zijn Aantekening.)(58)De
volledige tekst van de wet of het besluit werd er opgesteld, die het Corps

Lagislatif alleen kon aannemen of verwerpen. De geschillenbeslechting blijft
nog wat op de achtergrond.
Belangrijk was de ondersteuning door de ambtelijke staf bestaande uit maitres
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des requBtes en auditeurs. De noodzaak van ambtelijke ondersteuning bij hetwerk was een rechtstreeks gevolg van het groeiende aantal beroepszaken, de
ambtenaren werden speciaal daartoe aangesteld.(59)
Aanvankelijk bestonden er nog geen procedureregels voor het administratief
beroep. Advies werd door de regering gevraagd aan de raad die het in de
meest bij de achtergrond van het geschil betrokken afdeling behandelde.
Contact met procespartijen was er met. Hier zag men dat een vergelijking metde zo gewantrouwde burgerlijke rechter bepaald nadelig uitviel voor de Conseil
d'Etat. Enkele staatsraden verzochten de keizer maatregelen te treffen. Bij
dtcret du 11 juin 1806 werd toen een "Commission du contentieut' ingesteld,
gevormd uit de leden van de Conseil en aangevuld met ambtenaren.
Voortaan moesten partijen middels een advocaat hun request direct bij de
Conseil d'Etat indienen en werd er een procedure voor de instructie van de
zaken ontworpen. Na de instructie volgde een niet-openbare behandeling. De
commissie formuleerde een advies, de keizer besliste evenwel. Hoewel het
stelsel van justice retenue behouden bleef, treedt er toch -op verzoek van de
Conseil zelf!- een perspectiefverspringing op. Van zuiver bestuurlijk adviseren,naar een vorm van een contradictoir proces gaan is een belangrijke stap.
Belangrijk omdat een bestuurlijke mentaliteit enigszins wordt omgebogen in een
rechterlijke richting. De staatsraden werden echter niet voor het leven
benoemd, waren afzetbaar en ook niet altijd juristen (het aantal oud-militairen
en ambtenaren was (en is) er groot).(60)Volgens hetzelfde decreet nam de
Conseil eveneens kennis van alle beroepen inzake contracten met de overheid
en beroepen inzake publieke werken.(61)
Afgezien van de bovengenoemde wetsbepaling uit 1790 was er echter geen
beroeps- of toetsingsgrond opgenomen, zodat moet worden aangenomen dat,
voorzover het niet ging om contracten of de uitvoering van publieke werken
waar eerder subjectieve publieke rechten een rol zullen spelen, klachten
werden afgedaan op basis van onbevoegdheid. (Laferritre lijkt dit te beves-
tigen.(62)Ondanks een aantal beperkingen (niet-openbaarheid van de pro-
cedures, geen publicatie of bekendmaking van de beslissing, justice retenue en
de nog onontwikkelde beroepsgronden) ligt hier toch het begin van de Franse
administratieve rechtspraak, een begin van het besef dat de administratie bij
haar handelen, doen en nalaten aan het recht gebonden is, merkwaardig genoeg
onder het autoritaire regime van Napoldon.
Overigens werden op departementsniveau Conseils de Prefecture ingesteld die
belast waren met advisering van de perfect, alsmede met administratieve
rechtspraak in eerste aanleg, voorzover niet toevallend aan de Conseil d'Etat.
De Conseit d'Etat overleeft de restauratie en wordt in 1815 gereorganiseerd invijf comites, waarvan ten "Comite du contentieut', dat dezelfde taken kreeg
als de voormalige gelijknamige section.
De periode van de restauratie was er een van onzekerheid voor de Conseil
d'Etat. Onder het keizerrijk had de Conseil als instituut in aanzien gestaan. De
keizer had behoefte aan een dergelijk apparaat. Hij benoemde ieder lid
persoonlijk en door deze persoonlijke benoemingen verzekerde hij zich van de
trouw van het apparaat. Het vervulde belangrijke taken: in feite was de raad
het hele wetgevingsbeleid opgedragen en via het contentieux administratif kon
de rol van de rechterlijke macht worden beperkt. Bovendien kon door middel
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van het contentieux het ambtelijk apparaat (prefecten, ministers e.d.) worden
gecontroleerd: de rechtsmacht van de Conseil strekte zich immers uit tot elke
acte administratif.(63)
Hieruit valt het wantrouwen te verklaren tegen de Conseil d'Etat dat zich
tussen 1815 en 1830 na de val van de keizer manifesteerde. Er werd sterke
druk uitgeoefend om de Conseil d'Etat af te schaffen. De nog steeds gebrekkig

geregelde procedure van het contentieux administratif was een argument
waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt om afschaffing te bepleiten. (Onder
andere door de Duc de Broglie, die vreesde dat de positie van de rechterlijke
macht te zeer zou worden aangetast.) Overwogen werd nog een nieuwe
administratieve rechter in het leven te roepen, met onafhankelijke en
onafzetbare rechters. Het plan vond geen doorgang.(64)
Belangrijke ontwikkelingen deden zich in deze periode niet veel voor. Wel werd
een begin gemaakt met verbeteringen op het gebied van de conficitenprocedure,
de organisatie van de advocatuur en het publiceren van de jurisprudentie door
particulieren (hieraan zijn de namen Sirey en Macarel, beiden advocaat,
verbonden).(65)
Na de revolutie van 1830 werd de Duc de Broglie, tot dan een tegenstander
van de Conseil d'Etat, benoemd tot voorzitter van de instelling. Dit zou de
redding van het instituut zijn. Na een advies van De Broglie waarin gepleit
werd voor behoud van de instelling, werd overeengekomen dat taken en be-
voegdheden van de Conseil d'Etat bij de wet geregeld zouden worden. Tot het
moment waarop de wet in werking zou treden, zouden enkele verbeteringen en

wijzigingen op het gebied van het contentieux administratif bij bestuit geregeld
worden. De wet kwam echter eerst in 1845 tot stand.(66)In de tussentijd werd
veelvuldig gediscussieerd over de positie van de Conseil d'Etat, een discussie
die ook zijn weerslag op Nederland zou hebben; zoals hieronder nog wordt
verklaard.
De verbeteringen in de procedure van het contentieux administratif waren

belangrijk. Bij ordonnance van 2 f6vrier 1831 werd bepaald dat de zittingen
van het "comita de justice administrative" (zoals het comitt de contentieux
inmiddels was gaan heten) openbaar zouden zijn, dat de schriftelijke behan-

deling van de zaak gevolgd zou worden door een mondelinge behandeling en
dat de uitspraken (nog steeds van de Kroon) eveneens in een openbare zitting
zouden worden bekendgemaakt. Kort daarop werd bij ordonnance van 12 mars
1831 bepaald dat enkele maitres de requttes de functie van openbaar ministerie
zouden bekleden en dusdoende in iedere zaak een conclusie zouden uitbrengen.
Aanvankelijk leek het dat zij de belangen van de staat c.q. de regering zouden
moeten verdedigen, maar hun rol zou later uitgroeien tot een meer neutrale

rechtshandhavingsfunctie. Het waren de voorlopers van de latere "commissaires
de gouvernement". Deze verbeteringen stimuleerden op hun beurt twee nieuwe
ontwikkelingen.(67)
Allereerst werd, mede als gevolg van de toenemende professionalisering van de
Conseil d'Bat, in de jurisprudentie de basis gelegd voor de theorie van het
recours pour exces de pouvoir. De wet van 7-14 octobre 1790 werd
geinterpreteerd in die zin dat:
1.beroep kon worden ingesteld door zowel burgers als administratieve organen
die in hun wettelijk gegarandeerde rechten werden aangetast (voor krachtens
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discretionaire bevoegdheden genomen besluiten (- actes de pure administration,zie hoofdstuk 2, paragraaf 3 -) bestond de vormloze weg van het recours
gracieux);
2.beroep kon worden ingesteld tegen besluiten en handelingen van alle
overheidsorganen;
3.beslissing op het beroep door de koning geschiedde na een contradictoire
procedure voor en een advies van de Conseil d'Etat;
4.de term "incompttence" naast onbevoegdheid tevens zag op verzuim van
vormen "vice de forme".
Fougare c.s. en Laferriere stellen dan ook dat de ontwikkelingen hier een
keerpunt nemen. Het idee dat de administratie aan het recht gebonden is,wordt hier van een ideaal tot een realiteit. Dit is het oude Conseil d'Etat-
model: een administratieve beroepsweg gegrondvest op controle van bevoegdheiden vormvoorschriften, uitgevoerd door enerzijds de Kroon, anderzijds door een
lichaam dat advies- en geschillenbeslechtingstaken combineert. Er blijft echter
ruimte voor de administratie in dit systeem: discretionaire bevoegdhedenworden niet getoetst, de Kroon beslist En hij benoemt de staatsraden.
Een tweede ontwikkeling is dat de voortgang van de jurisprudentie tegelijk het
begin van de wetenschapsbeoefening op het gebied van het administratief recht
bewerkstelligde(68): de voortgang van de jurisprudentie maakte een analyse eneen classificatie van die jurisprudentie noodzakelijk.
Een derde ontwikkeling was van weer een andere aard: het idee dat
administratiefrechtelijke geschillenbeslechting niet in hoogste instantie door
een bestuursorgaan zou moeten geschieden (zelf immers vaak "partij" bij een
procedure) had bij sommigen postgevat. Gedurende ongeveer twaalf jaar (1833-
1845) bestond er een scherp meningsverschil tussen de voorstanders van justice
retenue en de voorstanders van justice dtlegute. De laatsten beriepen zich op
de veronderstelling dat de positie van de burger beter zou worden beschermd
met een van de administratie onafhanketijke rechter. De eersten beriepen zich
vooral op een formeel opgevatte machtenscheiding: de administratie moet zich
niet als rechter gedragen en, vice versa, de rechter (administratief of gewoon)moet zich niet op het terrein van de administratie bewegen. Bovendien zou het
volgens hen weinig voorkomen dat het staatshoofd anders zou beslissen dan de
Conseil d'Etat zou adviseren.
De voorstanders van justice retenue waren in de meerderheid. Na een aantal
mislukte pogingen kwam tenslotte de wettelijke regeling tot stand. De loi du 21
juillet 1845 sur le Conseil d'Etat vormde het (overigens zeer voorlopige)
eindpunt van een ontwikkeling.(69)Vanaf de datum van inwerkingtreding golddat de Conseil d'Etat een vaste samenstelling kreeg, verdeeld in gewone en
buitengewone leden, maitres de requttes en auditeurs. Het voorzitterschap werdbekleed door de minister van justitie, bijgestaan door een vice-president, allen
benoemd door het staatshoofd. Het geheel was opgedeeld in comitts: voor elkministerie 66n corresponderend comit6 en het comit6 du contentieux.
Het comitt du contentieux was belast met de behandeling van de geschillen vanbestuur. Het procesrecht was helder en eenvoudig: alle procesrechtelijkeVerworvenheden uit de voorgaande jaren werden in de artt. 18 tot en met 25
van evenbedoelde wet opgenomen. De schriftelijke voorbereiding, de mondelinge
openbare behandeling, de conclusie van de koninklijke commissaris, het advies
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aan het staatshoofd in de vorm van een concept-ordonnance vonden alle een
plaats. Nieuw waren een zekere scheiding tussen administratieve en conten-
tieuse taken (geen deelname aan de berechting van gevallen voortvloeiend uit
besluiten door leden die bij de voorbereiding van het besluit in de
administratieve secties advies gaven) alsmede het "contrair gaan". Het laatste is
vermoedelijk een soort compromis geweest tussen voorstanders van justice

ddlfgute en justice retenue.(70)Contrair gaan kon alleen na bespreking in de
ministerraad, de beslissing moest gemotiveerd in het Bulletin des Lois en de
Moniteur worden opgenomen. De beroepsgronden bleven in de wet van 1790
staan.
De situatie die door de wet van 21 juli 1845 werd gecreeerd bleef gelden tot
1848. Er kwam weer een revolutie die voor de Conseil d'Etat gevolgen zou
hebben. Na de revolutie van 1848 werd de Conseil d'Bat opnieuw gereor-
ganiseerd als gevolg van een uitgebreid constitutioneel debat.(71)De staatsraden
zouden voortaan gekozen functionarissen zijn. De loi organique du 3 mars 1849
bepaalde een en ander terzake. Belangrijke veranderingen waren er ook voor
het contentieux administratif. Art. 16 van de organieke wet luidde: "la section
du contentieux est charg6e du jugement des affaires contentieuses".(72)Daarmee
werden twee veranderingen tegelijk ingevoerd: de invoering van justice

deltgute (beslissing door Conseil d'Etat zelf) en het geheel overlaten van de
geschillenbeslechting aan 66n afdeling in plaats van aan de gehele raad (c.q.
assemblte). De invoering van dit stelsel van zelfstandige rechtspraak geschiedde

uit duidelijke ontevredenheid met het stelsel van administration-juge.
Men bleek thans bereid de stparation des pouvoirs materieel (onderscheiding
naar de aard van de functie) op te vatten in plaats van formeel (on-
derscheiding naar het orgaan). Men meende echter dat zelfstandige admini-
stratieve rechtspraak en ministeriele verantwoordelijkheid elkaar weleens
konden bijten. Om dit te voorkomen verleende de wet aan de minister van
justitie de bevoegdheid zaken waarin de section du contentieux besliste dat er
sprake was van excts de pouvoir of violation de la loi bij de assemblEe
gdntrale du Conseil d'Etat (bestaande uit alle staatsraden) aanhangig te maken

bij wijze van hogere voorziening.(73)De assemblte kon dan de beslissing
vernietigen in het belang van de wet.
Voor competentieconflicten tussen de gewone en de administratieve rechter
werd een Tribunal des Conflits in het leven geroepen.(74)Men had nauwelijks
de tijd met dit stelsel enige ervaring op te doen: eind 1851 pleegde de latere
Napoleon III een staatsgreep en opnieuw had dit gevolgen voor de Conseil
d'Etat. Ditmaal werd de klok een heel eind teruggezet. De Constitution du 14
janvier 1852 en het decret organique du 25 janvier 1852 herstelden het oude
Conseil d'Etat-model. De justice retenue en de procedure, zoals die na de wet
van 1845 golden, werden weer ingesteld. Opvallender was misschien dat de
wetgevende rol van de Conseil d'Etat weer werd zoals die onder Napoleon I
bestond. Men zou de complete tekst weer gaan opstellen, het parlement (als
het al bijeenkwam) kon alleen aanvaarden of verwerpen.(75)De onzekerheid die
het afwisselend aannemen en verwerpen van justice delaguk binnen zeven jaar
teweeg bracht, bleef intussen in Nederland niet onopgemerkt. Het zou de
wetgeving op de Raad van State en de discussie over de administratieve

rechtspraak in Nederland beinvloeden.
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De Wet op de Raad van State van 1861

In 1844, het jaar waarin het Conflictenbesluit werd ingetrokken, wordt door
negen leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (de Negenmannen) een
pakket initiatiefvoorstellen aan de Kamer aangeboden. Een van die voorstellen
behelst een regeling van de positie van de Raad van State. Voortaan zouden
samenstelling en bevoegdheid van de Raad bij de wet moeten worden geregeld.Het was de bedoeling dat de Raad van State, naar Frans voorbeeld, een
"werkplaats voor wetten en koninklijke besluiten" zou worden en tevens als
rechter in hoogste aanleg voor de beslissing van geschillen van bestuur. De
voorstellen werden niet tot wet.
De ontwerpen tot herziening der grondwet van maart 1848 bevatten een
voorstel waarin de Raad van State de bevoegdheid wordt verleend zelf uit-
spraak in geschillen van bestuur ('administratieve rechtszaken') te doen. Maar
ook de maart-ontwerpen haalden de eindstreep niet.
Bij de behandeling van de ontwerpen van juni 1848 was de stemming anders: er
was geen voorstel ingediend om de Raad van State rechtsmacht in admini-
stratieve zaken toe te kennen. Er werd in de Tweede Kamer zelfs gepleit voor
de opheffing van het instuut: de positie van de Raad van State ten opzichte
van het in te voeren beginsel van de ministeritle verantwoordelijkheid leek
onvoldoende duidelijk.(76)Niettemin bleef de Raad van State behouden. De
Grondwet van 1848 bevatte een artikel 71 waarin slechts bepaald werd dat de
wetgever samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State zou regelen.
De wet op de Raad van State was niet een kwestie met een hoge prioriteit.
Pas in 1856 werd het eerste ontwerp ingediend. Daarnaast leek ook de mening
van een aantal bij de kwestie van de Raad van State betrokken personen
veranderd.

De ommezwaai van Thorbecke met betrekking tot deze zaak is bekend. In zijn
"Aanteekening op de Grondwet" had hij nog geen uitspraken gedaan over de
autoriteit aan welke volgens hem de beslissingsbevoegdheid zou moeten worden
toegekend, blijkbaar ervan uitgaande dat die bevoegdheid aan de Koning
toekwam. In zijn "Bijdrage tot herziening der Grondwet" pleit hij voor een
onafhankelijke administratieve rechtspraak: men zou
"zelfstandige collegien van raadpleging, onderzoek en rechtspraak op (...)
moeten richten die, zonder zelve te administreeren, met alle takken van
administratie in aanraking als denkende en oordelende werktuigen des bestuurs
in den gang zijner dagelijksche handeling vastheid en licht brengen".(77)
Eerder had hij al in een artikel in Themis een soortgelijk betoog gehouden.Schrijvend over de Blanketwet van 1818 en de gedelegeerde wetgeving toetsing
van  door de rechter, stelt hij:
"Formatie eener, van de dagelijksche uitvoering afgezonderde zelfstandige naar
de wet oordelende, algemeene administratieve regtsmagt is ook op dit punt een
behoefte."(78)
Enige jaren later stelde Thorbecke zich op een ander standpunt: Het beslissen
van geschillen van bestuur was een deel van de taak van het bestuur zelf, het
behoorde nu tot het wezen van de uitvoering om deze rechtspraak ter hand te
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nemen, zo beweerde Thorbecke later.
Hij deed deze beweringen bij de kamerbehandeling van het voorstel van wet
tot voorlopige voorzieningen in sommige waterstaatsbelangen.(79) De wet
behelsde een artikel waarin in zaken betreffende het verzet tegen
dwangbevelen tot het uitvoeren van werken door polderbesturen gegeven door
Gedeputeerde Staten beroep op de Kroon werd opengesteld. Tegen kamerleden
die van mening waren dat dit aan de rechter zou moeten worden opgedragen
stelt Thorbecke opnieuw privaatrecht en publiekrecht tegenover elkaar: In het
privaatrecht bestonden door de wet toegekende zelfstandige rechten die
moesten worden gedlerbiedigd onder alle omstandigheden. In het publiekrecht
daarentegen ging het om de uitvoering van verordeningen van publieke licha-
men en het toezicht daarop en dat was een zaak van publiek belang. Dit
publiek belang zou worden "verkort" als aan een andere macht de bevoegdheid
tot het beslechten van geschillen over de uitvoering zou worden opgedragen.
"Ik geloof dat over de uitvoering van voorschriften, die het bestuur krachtens
zijn gezag heeft gegeven, dat gezag en niet eene andere magt behoort te
oordelen."(80)Tevoren had hij al gezegd: "Ik weet hetgeen onze administratieve
regtsmagt inzonderheid tot verwijt strekt -ook in mijn geest- dat zij niet
behoorlijk is georganiseerd. Ik wens die organisatie evenzeer (...)", maar:
"Regterschap van bestuur is opgedragen aan de Koning".(81)
Thorbecke heeft zijn wijziging van standpunt kennelijk nooit toegelicht of
verklaard. Donner verklaart het uit zijn ervaringen als minister, die hij in de
tussentijd had opgedaan. De natuurlijke angst van de bestuurder voor
rechterlijke controle zou Thorbecke tot andere gedachten hebben ge-
bracht.(82)Vegting en Donner hebben bovendien nog aanwijzingen voor de
veronderstelling dat Thorbecke al eerder tot dit standpunt was overgegaan.
Bepalingen uit de Provinciale Wet en de gemeentewet (in resp. 1850 en 1851
totstandgekomen) zouden eenzelfde achtergrond kennen.(83)
Hoe het ook zij, Thorbecke was niet de enige die de mening was toegedaan dat
beslissing van geschillen van bestuur een daad van uitvoering was en dus aan
de administratie toeviel.(84)Er is door anderen at gewezen op de zwakke
argumentatie van Thorbecke(85): dat geschillenbeslechting door een

onafhankelijk rechter de bevoegdheden van het bestuur beperkt en dat een
overheidsorgaan meer taken en bevoegdheden heeft dan het door algemeen
verbindende voorschriften is toegekend, kan niet als overtuigende argumentatie
worden aangenomen.
Tegenstanders van het stelsel van justice deleguee hadden nog een ander -niet
minder zwak gefundeerd- argument om dit stelsel tegen te houden. Art. 72
Grondwet 1848 bepaalde ten aanzien van de adviezen van de Raad van State
dat "De Koning alleen besluit". Verdedigd werd nu dat dit ook zou gelden voor
de beslissing van geschillen van bestuur en dat daarom een grondwetswijziging
noodzakelijk was om het stelsel van justice delegute in te voeren. Voorts
konden de tegenstanders wijzen op het feit dat de Koning de "echte"

bestuursgeschillen (artt. 68 en 132 Grondwet 1848) beslechtte en dat de Koning
het spontane vernietigingsrecht toekwam (artt. 133 en 140 Grondwet 1848).
Inderdaad bestonden deze bevoegdheden, maar met de zaak zelf hadden zij
niets te maken; bestuurlijk toezicht heeft een andere functie dan rechtspraak.
Vegting en Scholtens geven aan dat de gedachte dat administratiefrechtelijke
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geschillenbeslechting binnen het bestuur dient te blijven, door een aantal
oudere schrijvers (J.K.W. Quarles van Ufford en C.J. van Bell, beiden
volgelingen van Thorbecke) in dissertaties verkondigd, is ontleend aan Franse
theorieEn.(86)Zonder dit te ontkennen moet toch gewezen worden op het vorige
onderdeel van de paragraaf waar is aangegeven dat dit toch zeker niet de
enige mening was in Frankrijk. Hooguit was het tot + 1845 de heersende leer,
maar in 1849 veranderde dit. In 1852 werd de klok weer teruggezet, maar dat
gebeurde in opdracht van Napoleon III, niet bepaald een voorvechter van een
democratische rechtsstaat en ook niet iemand die zich mocht verheugen in een
onbetwiste en op een brede consensus berustende heerschappij. Na zijn val
werd het justice retenue-stelsel dan ook weer afgeschaft.
Men maakt ook gebruik van de ontwikkelingen in Frankrijk, die elkaar in snel
tempo opvolgen, om justice ddlaguee tegen te houden. De onzekerheid in
Frankrijk is beslist een reden geweest om niet tot instelling van justice
ddltgude over te gaan. Men miskende daarbij echter dat de Franse Conseil
d'Etat veel meer dan zijn Nederlandse tegenhanger midden in de politieke
woelingen stond. Elke revolutie had voor de Conseil d'Etat gevolgen. Samen-
stelling, taken en bevoegdheden werden telkens weer gewijzigd. Dit was in
Nederland anders. De Raad van State was tot 1862 een over het algemeen
volgzaam adviescollege van de Koning in persoon, een Koning die een redelijk
stabiele monarchie droeg. De Raad van State was zelfs z6 volgzaam dat men
in Belgit om die reden lange tijd geen behoefte had aan een dergelijk orgaan.
Er is eerst in 1946 een Raad van State opgericht die toen overigens wel
administratieve rechtspraak toebedeeld kreeg.(87)
Dan was er nog een argument dat de tegenstanders van justice ddltgute bij de
hand hadden: de ministeridle verantwoordelijkheid. Minister van Justitie
Godefroy verklaarde bij de behandeling van het wetsvoorstel dat uiteindelijk de
Wet op Raad van State zou worden dat juist omdat er politieke ministeriele
verantwoordelijkheid bestond een zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de
Raad van State overbodig was. Eerder bood dit meer waarborgen dan een
onafhankelijk rechterschap (88), zei de minister. Een amendement van het
kamerlid Van Heukel omstrekkend tot invoering van geschillenbeslechting door
de Raad van State werd met grote meerderheid verworpen.
Tenslotte kon nog gewezen worden op de positie van de leden van de Raad;
het lag toch voor de hand dat wanneer zij met rechtspraak zouden worden
belast, zij voor het leven benoemd zouden moeten worden. Dat leek niet
verenigbaar met hun taak als adviseur van de Kroon: de Kroon moest toch de
bevoegdheid hebben zijn adviseurs te ontslaan, bovendien leek het dat men van
een advies van voor het leven benoemde adviseurs minder makkelijk kon
afwijken. Minder gelukkig leek ook de oplossing waarbij er zowel voor het
leven benoemde als niet voor het leven benoemde staatsraden werden aange-
steld: dat zou de Raad van State intern verdelen.
Geen justice deltguee dus, om vele redenen werd de kans die de krachtens
grondwettelijke plicht op te stellen Wet op de Raad van State bood om met
zelfstandige administratieve rechtspraak te beginnen niet benut. Hoe kwam die
Wet op de Raad van State(89) tot stand, en wat was de invloed van buitenlands
recht op dit belangrijke stuk wetgeving?
Er werden zes ontwerpen ingediend. Het eerste in 1856, het laatste in 1861.
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Het duurde dus enige tijd voor de wet totstand kwam. De reden hiervoor was
gelegen in het feit dat de kwestie geen politieke prioriteit had. Omdat de
Tweede Kamer in die jaren nog het standpunt huldigde dat bij het slot van
elke jaarlijkse zitting alle aanhangige wetsvoorstellen vervielen, moest het
voorstel steeds opnieuw worden ingediend. De voorstellen verschillen onderling
niet veel van elkaar. Alle hiervoor genoemde argumenten leken haast vanzelf te
wijzen in de richting: opdracht van administratieve geschillenbeslechting aan de
Kroon, gehoord de Raad van State. Met uitzondering van het allereerst
ingediende voorstel (van 5 juni 1856) is de orientatie op Frankrijk duidelijk
vermeld in de memorie van toelichting. Men trachtte het Franse stelsel bewust
na te volgen.(90)Op 668 belangrijk punt slaagde men echter niet in dit streven.
Het lukte niet niet de bevoegdheid van de Kroon op een bevredigende wijze
vast te leggen. De in de wet van 1845 opgenomen term "Contentieux
administratif' bleek niet inpasbaar. Een algemeen bevoegdheidsartikel in de zin
van de wet van 7-14 october 1790 zou ook niet kunnen, omdat daarmee de
competentie van de burgerlijke rechter mogelijk werd aangetast. Dit wilde men,
ongeveer 15 jaar na de intrekking van het Conflictenbesluit, graag vermijden.
Het kwam er dus op neer dat men zijn toevlucht moest zoeken tot een soort
enumeratiestelsel dat tot op de dag van vandaag is blijven bestaan.(91)
De wetgever zou dus de mogelijkheid beroep op de Kroon open te stellen
steeds opnieuw benutten.
Voor het overige orienteert de regering zich hoofdzakelijk op de Franse wet
van 21 juillet 1845. De in die periode meest recente wetgeving, die van 1852;
komt nauwelijks ter sprake. "De Regering is zich ervan bewust dat dit
vraagstuk in Frankrijk reeds meer dan twintig jaar bestudeerd wordt." Ook een
toen in Nederland blijkbaar bekend auteur als Cormenin wordt geciteerd, hij
zou het vraagstuk van de administratieve rechtspraak "Le plus difficile A
resoudre- hebben genoemd en voorts over dit probleem gezegd hebben "tout
l'effort des publicistes et des 16gislateurs y trouve tchee. Blijkbaar reden
genoeg om niet de Raad van State maar de Kroon te belasten met de
rechtsmacht. De regering stelde dat het voorbeeld van de wet van 21 juli 1845
de beste waarborg vormde voor een nauwgezette, zelfstandige en onpartijdige
wijze van geschillenbeslechting.(92)Ook in het wetsvoorstel dat uiteindelijk
werd aangenomen worden deze standpunten en argumenten nog eens herhaald:
1.Geen zelfstandige administratieve rechtspraak. Beslissing van geschillen van
bestuur behoort tot de taak van de uitvoerende macht en dus aan de Kroon. In
de Memorie van Antwoord komt nog eens de bevestiging: "het onaannemelijk
stelsel der onafhankelijke administratieve rechtspraak".
2.Orientatie op de Franse wetgeving van 1845. De ontwikkelingen nadien lijken
onzeker.

3.Negatieve bepaling van het begrip geschillen van bestuur, door middel van
een ruime opvatting van art. 2 Wet op de rechterlijke organisatie.(93)
De Wet op de Raad van State van 1861 behelsde (voorzover hier van belang)
het volgende. Artikel 13 verdeelde de Raad in afdelingen waarvan een de
Afdeling geschillen van bestuur zou heten en die een vaste samenstelling zou
kennen. De Afdeling voor de geschillen stond onder voorzitterschap van de
vice-president. De Afdeling was belast met het onderzoek naar de geschillen
van bestuur, en droeg de uitspraak aan de Kroon voor. De procedure kende een
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aantal waarborgen: schriftelijke voorbereiding met conclusies van beide
partijen, het inwinnen van ambtsberichten, een mondelinge behandeling, het
gemotiveerde ontwerp-Koninkrijk Besluit enz. Ook werd een bijzondere
procedure voor het "contrair gaan" ingevoerd. Scholtens benadrukt dat de wet
van 21 juli 1845 vanuit procesrechtelijk gezichtspunt te gecompliceerd werd
bevonden(94). Dat moge zo zijn, maar het lijkt toch duidelijk dat het
institutionele karakter van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting
door deze regeling belangrijk is beinvloed. Het opdragen van de hoogste
rechtsmacht aan de Kroon, instructie en advies door een speciale afdeling van
de Raad van State in een contradictoire vorm en het contrair kunnen gaan
wijzen daar toch op. Bewust streefde men naar Frans voorbeeld naar een
stelsel van "administration-juge".
Tot op zekere hoogte echter. Men voerde wel een Conseil d'Bat-model in,
maar kon het op enkele punten niet navolgen.
Ten eerste de competentie van de Kroon. Een "acte administratif'-begrip
(respectievelijk het begrip "beschikking") ontbrak in Nederland. In Frankrijk
vormde het tot 1873 de grens tussen de beide "ordres de juridiction". Niet
alleen in de wetgeving ontbrak dit begrip, ook bezat men nog niet het besef
dat er zoiets bestond c.q. dat het doelmatig zou zijn een zodanig begrip te
omlijnen of te omschrijven.
Daarnaast is het opvallend dat in de jaren rond 1862 er al een aantal
vernietigingsgronden bestond: de wet van 1790 noemde "incomp6tence" en in de
jurisprudentie was dit begrip intussen uitgebreid tot "vice de forme".Op wat
voor gronden de Kroon uitspraken zou gaan doen stond de wetgever blijkbaar
nog niet voor de geest. Misschien dacht men aan strijd met de wet of met het
algemeen belang op welke gronden besluiten van lagere overheden vernietigd
konden worden. Maar was het Kroonberoep eigenlijk een vernietigingsberoep?
Het lijkt niet zo te zijn. De wet sprak van "geschillen van bestuur", bedoeld
als vertaling van "contentieux administratif'. En of men met recht kon beweren
dat die vorm van het contentieux administratif waarop de wetgever zijn oog
liet vallen toen hij naar Frankrijk keek, met "geschil" kon worden vertaald is
niet zeker. Om een en ander te kunnen beoordelen moet de verdere
ontwikkeling van de Franse administratiefrechtelijke geschillenbeslechting eerst
worden behandeld.

De Conseil d'Etat van 1852 tot 1872, de wet van 24 mei 1872 en de ontwikke-
ling van de beroepsgangen

Het gebrek aan politieke vrijheden onder het regime van keizer Napoleon III
leidde niet tot een achteruitgang van het rechtsstelsel zoals men wellicht zou
verwachten. Weliswaar werd het stelsel van justice retenue in ere hersteld: een
adviescollege dat door de keizer zelf werd voorgezeten kon in zo'n stelsel
natuurlijk niet zelf rechterlijke uitspraken doen, maar het bestaan van de
Conseil d'Bat als staats- en rechtsinstelling kwam niet in gevaar. De eerste
jaren van het tweede keizerrijk leek de jurisprudentie min of meer stil te
staan. Na 1860 begon er volgens Laferritre een periode van liberalisatie die
een belangrijke weerslag op de jurisprudentie had.(95)Het is met name in deze
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periode dat het recours pour excts de pouvoir (dan nog met een verwijzing
naar de wet van 1790 soms met de toevoeging "incompttence" aangeduid) zich
verder ontwikkelde tot een rechtmatigheidsberoep. Het beroep kreeg in zekere
zin een soort voorkeurspositie: het werd apart genoemd in wettelijke
voorschriften en mocht zich in een toenemende belangstelling verheugen. Een
decreet van 2 november 1864 schafte een aantal griffierechten af en onthief de
klagers in recours pour excts de pouvoir-beroepen van de verplichte
rechtsbijstand door de advocatuur.
Dit veroorzaakte een verdubbeling van het aantal beroepen.
Ook het aantal beroepsgronden werd uitgebreid. Vanaf het arrest-Bizet van 23
maart 1867 werd het mogelijk beroep in te stellen op grond van "violation de
la 107 (wetsschending), soms nog aangevuld met "droits acquis" (verkregen

rechten, zie hoofdstuk 3).(96)0mstreeks die tijd verscheen ook de
vernietigingsgrond "ddtournement de pouvoir" aan de horizon.
De term "detournement de pouvoir" werd toen nog niet gebruikt. Men behielp
zich met bekende omschrijvingen als: het gebruiken van een bevoegdheid voor
een ander doel dan waartoe zij gegeven is of woorden van gelijke strekking.
Auby en Drago stellen dat een en ander te danken is aan de staatsraad en
sectievoorzitter L. Aucoc (tevens auteur van een boek over administratief
recht). Eerst nadat hij een theorie over ddtournement de pouvoir ontwikkelde
vond deze beroepsgrond definitief ingang.(97)
In deze periode ontwikkelde zich ook de functie van commissaire du gouver-
nement tot een onafhankelijk van de actieve administratie werkende figuur. (De
commissaire du gouvernement speelt nu een rol die vergelijkbaar is met die van
het openbaar ministerie bij de Hoge Raad.) (98)
Na de Frans-Duitse oorlog en de Commune-opstand werd de positie van de
Conseil d'Etat, het wordt eentonig, nog eens grondig gewijzigd. Na de in-
eenstorting van 1870 werd de Conseil d'Etat gedurende twee jaar vervangen
door een "commission provisoire". Een nieuwe wettelijke regeling kwam in 1872
tot stand. De nieuwe regeling deed sterk denken aan de regeling die gold
tussen 1849 en 1852. Dit hield in dat het stelsel van justice ddlegute-
ditmaal definitief- werd ingevoerd, dat de competentie-conflicten door een
Tribunal des Conflits (samengesteld uit vier leden van de Conseil d'Etat, vier
leden van het Cour de cassation en de Minister van Justitie als voorzitter)
zouden worden beslist en dat de staatsraden gekozen zouden worden. Opvallend
was het dat alleen over het laatste punt nog principiele debatten in het
parlement werden gehouden. Het stelsel van door het parlement gekozen staats-

raden werd bij de constitutionele wet van 1875 vervangen door een stelsel van
door de president van de republiek benoemde staatsraden. De invoering van een
zelfstandige administratieve rechtspraak werd kennelijk als een
vanzelfsprekende zaak ervaren.(99)
Voor het overige veranderde er weinig. Een aantal intern-organisatorische
maatregelen van de wet van 1852 bleef behouden. Laferritre stelt dat rond
1872 de tegenstelling tussen een stelsel van justice retenue en een stelsel van
justice d6l6gu6e in praktisch opzicht minder groot was dan men wel
vreesde.(100)Wat er ook van zij, de regering wenste, blijkens het "expost des
motifs" bij het wetsvoorstel, voor de administratieve rechtspraak dezelfde
waarborgen als bij de gewone rechtspraak in te voeren. Daarmee was een
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goedkeuringsrecht in de vorm van het recht contrair te gaan niet te verenigen.
Ten aanzien van de ministeriele verantwoordelijkheid merkte de regering op dat
deze zich slechts uitstrekte tot de uitvoering van de rechterlijke uitspraak,
niet op de inhoud ervan.(101)
Daarom luidde art. 9 loi du 24 mai 1872, portant rtorganisation du Conseil
d'Etat: "Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en matitre
contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour exc8s de
pouvoirs formdes contre les actes des diverses autoritts administratives".
De samenstelling van de raad bestond als vanouds uit een vice-president,
conseillers d'6tat, maitres des requBtes en auditeurs, het geheel was opgedeeld
in vijf secties: binnenlandse zaken, financien, wetgeving, publieke werken en
contentieux. Het voorzitterschap was in handen van de minister van justitie,
alle leden en ambtenaren werden vanaf 1875 benoemd bij decreet door het
staatshoofd. De laatste decennia van de 19de eeuw en de eerste vijftien jaar
van de 20ste eeuw kwam het klassieke Conseil d'Etat-model tot volledige
ontplooiing. (Bourjol noemt deze periode die van het "classicisme administratif'.
(102) Het recours pour excts de pouvoir-beroep speelde hierbij een hoofdrol.
Het was niet toevallig dat art. 9 van de wet van 24 mei 1872 een onderscheid
maakte tussen beroepen "en matitre contentieuse administrative" (geschillen!)
enerzijds en verzoeken ("demandes") om vernietiging wegens "excts de pouvoir"
(en niet meer "incomp6tence") van actes administratifs. Het is al een
aanwijzing voor het toenemende belang van en grote aandacht voor het recours
pour excts de pouvoir.
De eerste categorie omvatte voornamelijk die geschillen die rond 1880 eerst
door Aucoc, later door Laferriere, werden samengevat onder de naam "recours
de pleine juridiction". Beide auteurs hanteerden een indeling van de beroeps-
gangen, waarbij de bevoegdheid van de rechter het onderscheidend criterium
was. Bij een recours de pleine juridiction heeft de rechter volledige
rechtsmacht, met name kan hij tot een schadevergoeding veroordelen. Bij een
recours en annulation heeft de rechter alleen de bevoegdheid een aangevallen
besluit te vernietigen (met name kan hij niet zelf in de zaak voorzien).
Daarnaast bestaan er nog de minder belangrijke recours en interprdtation en
recours en rdpression.
De indeling is niet erg zuiver. De recours de pleine juridiction vormen een
zeer heterogene categorie, waarbij de rechter toch telkens verschillend te werk
moet gaan, vanwege de verschillen in aard en achtergrond tussen de geschillen.
Onder deze categorie vallen naast kwesties als beroep tegen belastingaanslagen
(heel veel lijkend op "gewone" beroepen tegen beschikkingen) en
verkiezingsuitslagen ook de belangrijke groepen geschillen inzake administra-
tieve contracten en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de overheid.
Bij die laatste categorie geschillen spelen juist de bescherming van subjectieve
rechten en aanspraken van de burgers een veel grotere rol.
Van de recours en annulation vormt alleen het recours pour excBs de pouvoir
een min of meer homogene groep: het gaat steeds om een aangevallen acte
administratif en de rechter kan deze alleen vernietigen.(103)Duguit hanteerde
een andere indeling. Hij baseerde zich op de aard van het verzoek dat aan de
rechter gedaan werd door "partijen" ofwel de aard van de rechtsvraag in casu.
Betrof het een objectieve rechtsvraag inzake de geldigheid van beslissingen,
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bijv. in geval van een recours pour exces de pouvoir of een belastingzaak, dan
was er sprake van een contentieux objectif. Betrof het een rechtsvraag waarin
discretionaire elementen een rol speelden (was er een plicht tot nakoming van
een contract?, hoeveel schadevergoeding is billijk?) dan was er sprake van een
contentieux subjectif. Ook deze indeling voldoet niet. Een bepaald type
contentieux is nooit 6f geheel objectief 6f geheel subjectief. (In een typisch
objectief beroep als het recours pour exces de pouvoir zijn ook subjectieve
elementen terug te vinden, zoals het belanghebbende-zijn van verzoeker. Omge-
keerd kan in een recours subjectif de beweerde schending door de overheid
van een regel van objectief recht aan de orde komen.)(104)
Hoewel beide indelingen niet volledig voldoen wordt hier die van Aucoc en
Laferritre gehanteerd, deze wordt in de Franse literatuur ook het meest
gebruikt. Daarnaast kan de term 'recours objectif gebruikt worden voor
beroepsgangen die tot doel hebben een beslissing te verkrijgen over de
geldigheid van een overheidsbesluit en de term 'recours subjectif gebruikt
worden voor beroepsgangen die in hoofdzaak tot doel hebben het vaststellen
van subjectieve rechten en verplichtingen.(105)De beroepen van de categorie
recours de pleine juridiction kunnen hier verder buiten beschouwing worden
gelaten. Zij vormen in het licht van dit onderzoek geen relevant
vergelijkingsmateriaal: zij verschillen daarvoor teveel van hun Nederlandse
equivalenten; bovendien is in Nederland de burgerlijke rechter in deze zaken
(in de regel) competent.
Terug naar het recours pour excts de pouvoir. Wat waren de hoofdtrekken van
het recours pour excts de pouvoir van na 1872?
1.Het is na 1872 een volwaardige rechtsgang geworden. Aan het einde van de
19de eeuw werd nog wel eens verdedigd dat een recours pour excts de pouvoir
in wezen een intern-administratieve rechtsgang was. (106)Men baseerde dit
hoofdzakelijk op de vorm van de procedure. In tegenstelling tot het recours de
pleine juridiction, dat veel meer op een gewoon contradictoir proces leek, zag
men in het recours pour excds de pouvoir een vorm van een beroep op een
hoger bestuursorgaan (zo beschouwde men de Conseil d'Etat kennelijk nog wel
eens, ook na 1872). Deze visie werd in deze bewoordingen niet door iedereen
aangehangen, maar een zeker "hierarchisch element" bleef volgens Auby en
Drago nog wel herkenbaar bij de toetsing van bepaalde typen besluiten, zoals
politiemaatregelen. Daar stelde de Conseil d'Etat zich terughoudend op, terwijl
bij andere ter beoordeling liggende besluiten een veel verder gaande toetsing
gehanteerd werd.
2.Het recours pour excts de pouvoir heeft een algemeen karakter gekregen. De
wet van 1872 omschreef de bevoegdheid van de Conseil d'Etat in algemene
termen. Er behoefde dus niet in nieuwe wettelijke voorschriften telkens beroep
te worden opengesteld. Dit leidde veel later (in 1950) tot de opvatting dat uit
dit algemeen karakter moet worden afgeleid dat tegen elke acte administratif
altijd een recours pour excbs de pouvoir openstaat (voor zover er geen andere

beroepsgang gegeven is).(107)
3.Het recours pour excts de pouvoir was en bleef een typisch objectief
vernietigingsberoep. Een "recours tendant & l'annulation d'une decision
administrative et fond6 sur la violation par cette dtcision d'une rtgle de
droit".(108)
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De rechter kan alleen de aangevallen beslissing vernietigen. De band tussen het
acte administratif-begrip was (en is) voor deze beroepsgang dus zeer
fundamenteel.
Een recours pour excts de pouvoir beroep werd dus een "proces fait A un acte"
en eigenlijk geen "litige" (geschil). In dat kader moet ook de laat-19de eeuwse
visie gezien worden, volgens welke het recours pour exces de pouvoir-beroep
geen "rechten" maar hooguit "belangen" kon beschermen. (Door een beschikking
kon men in zijn belang getroffen worden, maar konden blijkbaar geen rechten
worden aangetast. De visie is reeds lang geleden verlaten en door de Conseil
d'Bat verworpen.(109)
Het vernietigingsberoep beperkte zich tot de mogelijkheid van vernietiging
wegens schending van een regel van objectief recht of een daartoe te
herleiden vernietigingsgrond, zoals controle van de juistheid van de feitenvast-
stelling of -kwalificatie.
Het enigszins streng aandoende objectieve rechtshandhavingskarakter van het
recours pour excts de pouvoir leek daardoor een zeker algemeen belang-functie
te bezitten.
Daarbij moet echter wel bedacht worden dat de grens met sommige recours de
pleine juridiction arbitrair bleef en dat op sommige terreinen, vorderingen en
klachten voortvloeiend uit de ambtenaarsverhouding bij voorbeeld, de klager
c. q. belanghebbende door de Conseil d'Bat de vrije keus gelaten werd of hij
recours pour excas de pouvoir, dan wel recours de pleine juridiction
instelde.(110)
4.Het recours pour excts de pouvoir-beroep had kort na 1872 echter nog niet
de betekenis dit het tegenwoordig heeft. De toetsing was in de beginjaren van
de justice deleguee bepaald marginaal. Landon wijst erop dat tegelijk met de
ontwikkeling van de vier klassieke toetsingsgronden de theorie van de "acte de
pure administration" herleefde.(111)In hoofdstuk 2 is al eens ingegaan op dit
type besluiten. Het is een groep rechtshandelingen die gezien hun aard geacht
werden niet vatbaar te zijn voor beroep. Aangezien de wet de administratie
hier geheel de vrije hand liet kon zij hier, optredend in het algemeen belang,
datgene doen wat haar goeddunkte, zo was destijds de gedachte.(112)0mdat de
wet de administratie vrijliet kon een wettigheidsberoep (c.q. rechtmatigheids-
beroep) hier niet baten: de administratie was geheel in haar recht. Dit vormde
een belangrijke beperking van het recours pour exces de pouvoir-beroep, want
het aantal besluiten dat als acte de pure administration werd aangemerkt was
tamelijk groot. Elke acte waar een "marge d'apprdciation" bestond viel dus
buiten de rechterlijke controle. De beleidsruimte van het bestuur was in
algemene termen gesproken, vrij groot. (Dat effect werd nog eens versterkt
doordat, ondanks de juridisch dogmatisch belangrijke positie van het recours
pour excts de pouvoir-beroep, het aantal beroepszaken - zowel absoluut als
relatief - bescheiden bleef.(113)
Zo was na 1872 de basis gelegd van het klassieke Conseil d'Etat-model van
administratiefrechtelijke rechtsbescherming: Onafhankelijke geschillenbeslechting
door adviserend tevens rechtsprekend college op een wijze die variferde van
een objectieve rechtmatigheidstoetsing tot een meer volledige

toetsingsbevoegdheid, afhankelijk van het soort beroep dat werd ingesteld.
Alvorens een vergelijking te maken tussen Kroonberoep van voor en na 1862
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enerzijds en het oude (van 1799 tot 1849 en van 1852 tot 1872) en het
klassieke (van 1849 tot 1852 en na 1872) Conseil d'Etat-model anderzijds,
moeten nog enkele opmerkingen over periode van na 1862 tot + 1880 in
Nederland gemaakt worden.

De periode na de inwerkingtreding van de Wet oD de Raad van State tot +
1880

In deze periode werd nog tEn poging gedaan de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State zelfstandige rechtsmacht toe te kennen. In
september 1869 werd onder verantwoordelijkheid van de Minister van Financien
een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekte hoger beroep op de Afdeling
geschillen open te stellen tegen uitspraken van Gedeputeerde Staten inzake
directe belastingen. (114) De Afdeling geschillen zou die uitspraken moeten
vernietigen wegens schending of verkeerde toepassing der wet. De bepalingen
van de Wet op de Raad van State werden zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing verklaard. Wanneer de Afdeling constateerde dat de wet geschonden
was, c.q. verkeerd was toegepast, kon zij de zaak ten principale afdoen, tenzij
een nieuw onderzoek naar de feiten nodig bleek, in welk geval de zaak naar
Gedeputeerde Staten zou moeten worden terugverwezen. Hoewel het intitult
van het ontwerp sprak over hoger beroep, betrof het hier een vorm van beroep
in cassatie, dat toch ook beschouwd mag worden als een vorm van een
vernietigingsberoep. In cassatie wordt immers om vernietiging van de
beslissing van een lagere rechter gevraagd. De indiener oordeelde het niet
nodig de Wet op de Raad van State aan te vullen of te wijzigen. De Grondwet
bepaalde in art. 71 dat samenstelling en taak van de Raad van State bij de wet
geregeld moesten worden, en dat achtte hij een voldoende basis.

Het ontwerp werd ingetrokken. De Kamer achtte het strijdig met de bepaling
van art. 72 Grondwet, waar stond dat de Koning "alleen" besloot.
Tenslotte werd in 1872 nog een voorstel ingediend in het kader van de
herziening van de rechterlijke organisatie die omstreeks 1875 haar beslag
kreeg. De burgerlijke rechter zou volgens dit ontwerp tevens voorlopig
publiekrechtelijke geschillen moeten beslechten, in afwachting van een nadere
vaststelling van de competentiegrenzen. (115) Ook dit voorstel haalde het
Staatsblad niet.
Zo bleef de situatie die in 1862 was ontstaan dus ongewijzigd, en dat zou
voorlopig zo blijven.

Conclusies

De periode 1813 tot i 1880 valt nader uiteen in twee delen. De scheidslijn ligt
bij de intrekking van het Conllictenbesluit in 1844. Niet toevallig is het dat
juist omstreeks dat jaartal voor het eerst een stroming die een onafhankelijke
algemene administratieve rechtspraak tot stand wil brengen van zich laat
horen. Welke conclusies kunnen nu voorlopig geformuleerd worden, gelet op de
processen die, in de inleiding op dit hoofdstuk genoemd, zich voor en na 1844
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hebben voltrokken?
Op het vlak van de institutionele ontwikkeling valt het volgende waar te
nemen. In de periode tot 1844 is er sprake van een strijd tussen rechter en
administratie. Die strijd wordt in het voordeel van de laatste beslist.
Geinspireerd door het -kort tevoren nog afgezworen- Franse voorbeeld, wordt
een stelsel in het leven geroepen waarin de burgerlijke rechter niet zelf zijn
eigen competentie kan bepalen: het Conflictenbesluit. Men zag later echter in
dat het conflictenstelsel slecht werkt: het past niet in het Nederlan(is
rechtsstelsel waar geen strenge machtenscheiding bestaat als in Frankrijk.
Tegelijk beseft men dat er nu eenmaal geschillen bestaan die niet onder de
competentie van de burgerlijke rechter vallen: geschillen die niet uit bur-
gerlijke rechtsbetrekkingen voortkomen. Na 1844 komt er ondanks aandringen
van verschillende zijden geen onafhankelijke rechtspraak voor dit typegeschillen tot stand. In plaats daarvan komt het beroep op de Kroon, gehoord
de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, tot stand.
De Wet op de Raad van State die de betreffende Afdeling instelt en het
procesrecht regelt is duidelijk een navolging van het oude (in 1862 misschien
al wel verouderde) Conseil d'Etat-model uit Frankrijk, neergelegd in de wet
van 21 juli 1845. Een stelsel waarin de administratie steeds het laatste woord
heeft, wordt bewust gezocht. In Frankrijk liet men dit stelsel in 1872 definitief
achter zich.
Op het vlak van de ontwikkeling van de positie van het bestuur lijkt hetduidelijk dat tijdens de periode van het Conflictenbesluit het adagium "ruim
baan voor het bestuur" gold. De grenzen van het bestuursoptreden waren in
Grondwet en andere algemeen verbindende voorschriften vastgelegd, en wat dit
in concreto betekende bepaalde het bestuur zelf. Na de wettelijke regeling van
het Kroonberoep in 1862 veranderde dit enigszins. Er werd een met enkele
fundamentele waarborgen omklede rechtsgang opengesteld waarin het overheids-
optreden in concreto getoetst kan worden. Toetsingsnormen ontbraken echter
en de Kroon behield steeds het laatste woord. Daarnaast bleek het onmogelijk
het begrip "contentieux administratif' over te nemen: het zou, -afkomstig uit
een stelsel met een striktere machtenscheiding- de burgerlijke rechter teveel
dwarsbomen. De wetgever moest dus telkens voor elk type besluit afzonderlijk
beroep op de Kroon openstellen, zodat een enumeratiestelsel ontstond. Een
begrip als beschikking of acte administratif, dat hier nuttige diensten had
kunnen bewijzen, was nog niet bedacht of overgenomen uit het buitenland. (Inde wet van 1845 komt het evenmin voor, wel in oudere wetgeving, zie
hoofdstuk 2.) Het enumeratiestelsel vormde een dubbele beperking: het
voorkwam dat tegen elk overheidsbesluit beroep kon worden ingesteld, en het
veroorzaakte door zijn ongecoordineerde wijze van toepassing in de wetgeving
een verbrokkeling van het Kroonberoep (niet tan maar vele Kroonberoepen
ontstonden aldus).
De ontwikkeling van het denken over rechtsbescherming en administratief recht
bevindt zich in een fase waarin de scheiding tussen publiek- en privaatrecht
fundamenteel is.
De meest invloedrijke denker op dit gebied, Thorbecke, rechtvaardigt daarmee
het Conflictenbesluit en het Kroonberoep. Op het terrein van het privaatrecht
is de burgerlijke rechter de instantie die geschillen beslecht, bij het
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publiekrecht spelen algemene belangen een rol, en daar is bet bestuurlijk gezag
bij uitsluiting van anderen competent. Besturen omvat in die visie mede het
beslissen van geschillen van bestuur. Opvallend is de krampachtig aandoende
wijze waarop men deze visie wil rechtvaardigen. Aan onjuist geinterpreteerde
grondwetsbepalingen, deels verouderde buitenlandse literatuur en wetgeving,
opvattingen verkondigd in proefschriften door politieke medestanders van
Thorbecke wordt getracht argumenten te .ontlenen voor dit standpunt, dat toen
toch ook at aanvechtbaar was. Pas na 1880 zou men er in slagen andere
gedachten op bescheiden wijze ingang te doen vinden in Nederland. In
Frankrijk is men dan al een heel stuk verder met de ontwikkeling van het
recours pour excts de pouvoir-beroep.
In de periode 1813-1880 is nauwelijks sprake van beinvloeding van de meningen
over leerstuk vanuit Duitsland. Dit is niet verwonderlijk omdat het streven
naar administratieve rechtspraak in Duitsland een minder lange

voorgeschiedenis had dan in Frankrijk. In 1863 werd in Duitsland de eerste
vorm van administratieve rechtspraak ingesteld. Daarvoor bestonden in Pruisen
beroepsmogelijkheden bij de burgerlijke rechter inzake Polizeiverfugungen. Dit
begrip heeft - evenals het gehele Polizeirecht - weinig directe invloed op de
Nederlandse verhoudingen gehad. Bij de discussies rond het Conflictenbesluit en
de totstandkoming van de Wet op de Raad van State heeft het Duitse recht
geen rol gespeeld. De enige auteur van betekenis die regelmatig Duitse
geschriften aanhaalde en verwerkte was Thorbecke, maar ook dit feit lijkt
weinig invloed te hebben gehad.

181



4.2.De periode 1880 tot 1900. De theorieen van Buys en invlocden uit Duitsland

De ideetn van J.Th. Buys (Il

Hoewel de periode van ongeveer 1880 tot de eeuwwisseling in vergelijking tot
de periode die in de vorige paragraaf is geschreven betrekkelijk kort is, is zij
daarom niet minder belangrijk. In deze periode vallen twee voor de ontwik-
keling van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming belangrijke gebeurte-
nissen voor: de grondwetswijziging van 1887 en het verschijnen van het
rapport van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello in 1894. Beide
gebeurtenissen zijn totstandgekomen onder invloed van 66n man: Johan
Theodoor Buys. Buys (1828-1893), eerst ambtenaar, later hoogleraar, achtereen-
volgens te Amsterdam en te Leiden, was de meest vooraanstaande figuur van
een stroming in de Nederlandse juristenwereld die verlangde dat administra-
tiefrechtelijke geschillenbeslechting in hoogste instantie niet door Kroon of een
ander bestuursorgaan, maar door een onafhankelijke rechter zou geschieden.
Buys was zeker niet de enige schrijver uit deze stroming, maar wel de
bekendste.
Dat er onafhankelijke rechtspraak ter zake van administratiefrechtelijke
geschillen zou moeten komen, daarover waren de meeste schrijvers het wel
eens. Men verschilde nogal eens van mening over de wijze waarop dit zou
moeten gebeuren, aan welk orgaan deze bevoegdheid zou moeten worden toege-
kend, wat de competentieafbakening met de burgerlijke rechter zou moeten
zijn, enz. Buys dacht hier weer heel anders over dan bijvoorbeeld Loeff, die
zijn beschouwingen over publiek- en privaatrecht ook in deze periode
openbaarde. Hier zal echter hoofizakelijk op de opvattingen van Buys worden
ingegaan. Door zijn lidmaatschap van de grondwetsherzieningscommissie en de
commissie voor de administratieve rechtspraak is zijn bijdrage aan het debat
aanwijsbaar groter dan die van de anderen. Bovendien is bij hem de
buitenlandse beinvloeding het meest zichtbaar. Met uitzondering van JA. Loeff,
die in de volgende paragraaf aan de orde komt, zal niet op het werk van de
andere auteurs worden ingegaan.
Buys heeft een aantal publicaties over wat inmiddels "het vraagstuk der
administratieve rechtspraak" was gaan heten op zijn naam staan. Hij schreef er
al in 1877 over in het door hem zelf geleide tijdschrift "Bijdragen tot de
kennis van het staats-, provinciaal- en gemeentebestuur in Nederland". Zijn
eerste artikel gold de Duitse stelsels van rechtsbescherming.
Daarnaast schreef hij nog een aantal artikelen over de administratieve
rechtspraak en de grondwetsherziening en uiteraard besteedde hij in zijn grote
werk "De Grondwet, toelichting en kritiek" ruime aandacht aan het vraagstuk.
Tenslotte schreef Buys nog een preadvies voor de Nederlandse

Juristenvereniging over administratieve rechtspraak.116
Buys kan misschien nog het best gekarakteriseerd worden als een ijveraar voor
de klassieke rechtsstaatsgedachte met zijn kenmerken als heerschappij van de
wet, de onafhankelijkheid van de rechter, de handhaving van klassieke
grondrechten, ministeriele verantwoordelijkheid, etc. Het behoeft haast geen
betoog dat zelfstandige administratieve rechtspraak hier, in Buys' visie, ook
bijhoort. Het duidelijkst verwoordt hij dit in zijn preadvies voor de
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Nederlandse Juristenvereniging uit 1891.
Buys constateerde in dat preadvies dat voor geschillen die hun grond vinden in
het publieke recht er als regel geen zelfstandige rechter is, die bevoegd was
over dat geschil te oordelen. Integendeel, het bestuur beslechtte zulke
beslissingen zelf. Buys was, met vele anderen, van mening dat handhaving van
de door de wet gewaarborgde belangen, onverschillig of die hun grond vinden
in het publieke of het private vlak, altijd door een rechter zou moeten
geschieden.(117
Buys keerde zich niet alleen tegen de afwezigheid van administratieve
rechtspraak in het algemeen, maar ook tegen de stelselloosheid waarmee het
Kroonberoep werd opengesteld. Administratiefrechtelijke geschillenbeslechting
zou dus niet alleen door een rechter moeten geschieden maar ook een algemeen
karakter moeten krijgen. Hoe stelde Buys zich dit voor? In ieder geval zou de
burgerlijke rechter die taak niet moeten krijgen. Buys wenste daarnaast zo min
mogelijk van de bestaande toestand af te wijken. De burgerlijke rechter had
zijns inziens te weinig kennis van en te weinig ervaring met de administra-
tiefrechtelijke wetgeving en het administratief recht. Voorts zouden de
lijdelijkheid van de rechter en het karakter van het burgerlijk procesrecht een
bezwaar zijn: Buys zag in dat in een administratief geschil overheid en burger
niet als gelijkwaardige partijen tegenover elkaar stonden.(118) Opdracht aan
een afzonderlijke administratieve rechter was dus geboden. Gecombineerd met
de wens zoveel mogelijk van het bestaande te willen behouden, leidde dit tot
de oplossing de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State met de
beslissing te belasten. Een verlangen dat Buys op de jaarvergadering gewijd
aan de bespreking van zijn preadvies, wel wilde laten vallen.(119) (Overigens
was Buys zelf staatsraad in buitengewone dienst).
Binnen welke competentiegrenzen zou de nieuwe administratieve rechter moeten
werken? Buys staat een stelsel voor waarin het "vrije goedvinden der admini-
stratie" intact blijft. Op dit binnenterrein, om het zo uit te drukken, is er
ruimte voor andere controlemechanismen, zoals politieke controle, administratief
beroep - oude stijl en het spontane vernietigingsrecht. (Op dit terrein zou
volgens Buys de adviserende taak van de Raad van State behouden kunnen
blijven.) In gevallen waarin sprake was van een door beleid van de
administratie nader te concretiseren vage norm, dan wel van een discretionaire
bevoegdheid, zou de rechter zich niet moeten mengen. Uiteindelijk bleven dan
geschillen betreffende wat nu wel gebonden beschikkingen genoemd worden, ter
beoordeling over aan de administratieve rechter.(120)
De grens tussen de burgerlijke en de administratieve rechter gaf meer
problemen. De keuze bestond uit: a. het opstellen van een algemene formule
met betrekking tot de competentie van de administratieve rechter; en b. een
enumeratiestelsel, een opsomming van die gevallen waarin de administratieve
rechter zou oordelen. Buys pleitte voor de tweede oplossing, door hem aan
Duitse voorbeelden ontleend, met dien verstande dat art. 2 Wet RO zodanig zou
moeten worden geformuleerd dat de burgerlijke rechter bevoegd zou zijn,
tenzij de enumeratielijst het geschil bij de administratieve rechter onder-
bracht.(121)
Ook bij Buys was echter de functie die het "acte administratif'-begrip in
Frankrijk vervulde, niet aangeslagen. Blijkbaar was ook bij hem het besef nog
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niet doorgedrongen dat er plaats was voor het begrip beschikking, datingewikkelde competentiekwesties tot handelbare afmetingen kon terugbrengen.
Buys noemde "vergunningen, concessies, toegekende pensioenen, subsidies", enz.
vermoedelijk zag Buys hierin een vorm van verkregen subjectieve rechten.
Zeker is dit niet.
Hoe het ook zij, Buys noemde twaalf categorie8n geschillen op, naar hun aard
(beleidsterrein) gegroepeerd: kiesrecht, nationaliteitskwesties, belastingen,
financiele verplichtingen van provincies en gemeenten, hinderwetsgeschillen,
verzet tegen dwangbevelen betekend terzake van uitgeoefende bestuursdwang,
dienstplichtzaken, zaken betreffende de armenwet, onderwijszaken
waterstaatszaken, pensioenzaken en de zg. 'echte' bestuursgeschillen.
Opmerkelijk is een aanvulting op dit stelsel, door Buys in de Grondwets-
herzieningscommissie al eens voorgesteld, en door hem eveneens aan een Duits
voorbeeld ontleend, die inhield dat een algemene bevoegdheid wet toegevoegd
aan de enumeratielijst die hierin bestond dat een belanghebbende burger een
klachtrecht kreeg terzake van "rechtskrenking" begaan bij de uitvoering van
wettelijke voorschriften (met name plaatselijk verordeningen).(122) Het
spontane vernietigingsrecht zou dan gewijzigd moeten worden: betrof een
bepaald geval vernietiging wegens strijd met de wet, dan zou de rechter
moeten oordelen, over vernietiging wegens strijd met het algemeen belang
oordeelde de Kroon.
Het sprak bij Buys geheel vanzelf dat de leden van het "administratieve hof'
voor het leven aangestelde juristen zouden zijn. (123) Het procesrecht zou
zoveel mogelijk aansluiting moeten vinden bij de -eenvoudige en goedkope-
procedure van het Kroonberoep.
Merkwaardig blijft echter het laatste hoofdpunt van Buys' concept. Als eerste
instantie in het door hem voorgestane stelsel wilde Buys Gedeputeerde Staten,
c.q. een commissie uit hun midden, bij wijze van "provinciale administratieve
rechtbank" voorstellen.(124) Aan de noodzaak van een eerste instantie twijfelde
Buys niet. De Afdeling geschillen zou wanneer zij eerste en tevens laatste
instantie zou zijn, teveel werk krijgen. Buys stelde Gedeputeerde Staten voor
omdat zij wel beter bekend waren met allerlei plaatselijke omstandigheden en
omdat zij at sinds jaar en dag belast waren met taken op het gebied van het
administratief beroep. Hij ging er echter aan voorbij dat de leden van
Gedeputeerde Staten gekozen, politieke functionarissen waren en dus niet voor
het leven benoemde rechters, die evenmin noodzakelijkerwijs een juridische
opleiding hadden genoten. Buys rechtvaardigde deze inconsequentie niet.
Wat was hiervan de oorzaak? Zou het kunnen zijn dat Buys' eigen initiatief,
als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland genomen, tot het opnemen van
procedureregels voor het administratief beroep in de Instructie voor
Gedeputeerde Staten van die provincie, hier een rol speelde?(125)
Misschien. Waarschijnlijk berust ook deze constructie op Duitse bronnen. In
Pruisen hadden de lagere publiekrechtelijke organen tevens taken op het gebied
van de administratieve rechtspraak, daarop zal hieronder nog uitgebreid worden
teruggekomen.
Samenvattend, Buys was voorstander van een stelsel waarin administratieve
rechtspraak zou worden opgedragen aan de Raad van State en Gedeputeerde
Staten. Die administratieve rechtspraak moest het karakter krijgen van een
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rechtmatigheidstoetsing (in die tijd natuurlijk als wetmatigheidstoetsing
begrepen), in een aantal met name opgesomde geschillen.
Buys leek echter een aanhanger van de gedachte dat administratiefrechtelijke
geschillenbeslechting het karakter van een "recours subjectir moest krijgen.
Zinsneden als "door de wet gewaarborgde belangen" en "waar de wet rechten
en plichten verleent" wijzen in die richting. Het is waarschijnlijk dat Buys bij
het idee van de rechtmatigheidscontrole het Duitse, en dan met name het
Pruisische voorbeeld voor ogen had. Hoewel Buys in zijn preadvies en de op dit
onderwerp betrekking hebbende paragrafen in "De Grondwet" weinig
literatuurverwijzingen geeft, lijkt die conclusie toch niet onwaarschijnlijk. Buys
verklaarde zich tegen het Franse rechtsbeschermingsstelsel, de grondslag van
s6paration des pouvoirs wees hij af.(126)
Zijn interesse voor Duitsland en Oostenrijk blijkt al uit zijn in 1877 in
"Bijdragen" verschenen artikel(127); in "De Grondwet" noemt hij enkele malen
een schrijver als Von Gneist(128) en in zijn preadvies zegt hij enige
constructies aan Pruisisiche voorbeelden te hebben ontleend. (Buys'
beinvloeding door Duitse theorieen is ook merkbaar in zijn materiele wets-
begrip, dat teruggaat op Laband, en in zijn theorie over de verhouding staat-
ambtenaar waarin goed de gedachte van de "besondere Gewaltverhaltnisse te
herkennen is). Voor wat betreft Buys' mogelijke geporteerd zijn voor een
"contentieux subjectif' moet voorzichtigheid in acht worden genomen. Als hij
dit al bedoeld heeft - daarover laat hij zich niet met zoveel woorden uit -, is
het mogelijk dat hij het Oostenrijkse voorbeeld voor ogen heeft gehad. Het is
nodig deze stelsels eens nader te beschouwen.

Administratiefrechteliike tzeschillenbeslechting in Duitsland en Oostenrijk

In Buys' dagen, de tweede helft van de 19e eeuw, ontstond in de Duitstalige
staten en staatjes een groot aantal vormen van administratiefrechtelijke
rechtsbescherming. Ook in die landen begon het besef door te dringen dat
geschillen die hun origine niet in een privaatrechtelijke verhouding vonden,
moesten worden beoordeeld door een van de administratie onafhankelijke
rechter.(129) Ook daar bestond het probleem aan wie die rechtsmacht op te
dragen en hoe deze af te grenzen met die van de burgerlijke rechter.
In het begin van de 19de eeuw bestonden er in diverse Duitse deelstaten
bepaalde stelsels van administratief beroep. Beieren en WOrttemberg (ook de
eerste Duitse staten waar grondwetten tot stand kwamen) kenden bijvoorbeeld
een "Geheime Rat" tot welke men zich met "F6rmliche Beschwerden" kon wen-
den.

In Pruisen was men toen nog niet zo ver. Pas in 1808 kwam bij de zogenaamde
"Erste Verwaltungsreform" die plaatsvond onder leiding van de ministers Von
Stein en Von Hardenberg een zekere scheiding tussen rechtspraak en daarmee
vergelijkbare figuren, werden ter behandeling overgedragen aan de gewone
rechter.(130) In Pruisen bleef het daar voorlopig bij, de rechtsbescherming
werd niet verder uitgebreid. Eerder was er een tendens die de andere richting
uitging, naar minder rechtsbescherming. Onder invloed van conservatieve
stromingen werd de sinds 1808 openstaande rechtsbeschermingsmogelijkheid
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tegen Polizeiverfigungen in 1842 afgeschaft.
In de overige Duitse staten huldigden de meeste politici en juristen tegen het
midden van de 19e eeuw de mening dat rechtsbescherming op publiekrechtelijk
terrein een zaak was voor de gewone rechter. Niet alleen uit onbehagen over
het functioneren van de geheime raden en het gebrek aan procedurele
waarborgen maar ook om competentieconflicten tussen de burgerlijke en de
administratieve rechters te voorkomen (131). De nooit inwerking getreden
progressieve grondwet van 1848, die door de Nationalversammlung in de
Paulskirche te Frankfurt en Main was opgesteld, bevatte een bepaling die
colleges als de geheime raad en daarmee te vergelijken instanties verbood en
de rechtsmacht in publiekrechtelijke geschillen opdroeg aan de gewone rechter
(par. 182 Reichsverfassung).
De conservatieve Pruisische grondwet van 1850 (Verfassungsurkunde der
Preussischen Staat) regelde niets omtrent de administratiefrechtelijke

geschillenbeslechting. (Vgl. Art. 96 VU dat alleen Gerichte en Verwaltungs-
beh6rden noemt).(132)
In de tweede helft van de 19de eeuw doet zich opnieuw, en ditmaal definitief,
een kentering voor. Men begon met het opdragen van administratiefrechtelijke
geschillenbeslechting aan van de gewone rechterlijke macht losstaande rechters.
Sindsdien is het in Duitsland steeds zo geweest dat administratieve rechtspraak
door afzonderlijke rechters werd uitgeoefend. Het eerst gebeurde dit in Baden
waar in 1863 het Verwaltungsgerichtshof werd opgericht.(133) Een aantal
andere staten volgden spoedig.
In het tweede hoofdstuk is erop gewezen dat de stichting van het Duitse
keizerrijk in 1871 een belangrijke invloed had op het ontstaan van algemene
begrippen van administratief recht. Begrippen als Verwaltungsakt, Vorrang en
Vorbehalt des Gesetzes, Rechtskraft en dergelijke konden tot stand komen
omdat men juist toen overtuigd was van de noodzaak deze begrippen op te
stellen. Personen als Otto Mayer en Paul Laband konden veel belangrijks tot
stand brengen. Zo was het ook met het burgerlijk recht. In 1896 kwam het
Burgerliches Gesetzbuch fur das deutsche Reich tot stand (in werking getreden
op 1 januari 1900). Ook de rechterlijke organisatie werd "vereinheitlicht". In
1877 kwam het Gerichtsverfassungsgesetz tot stand, dat voor geheel Duitsland
een eenvormige burgerlijke en strafrechtspraak instelde, met het Rechtsgericht
als hoogste college voor heel het rijk.(Zie par. 13 GVG)
Die eenwordingstendens ging echter aan de administratieve rechtspraak geheel
voorbij. Elke deelstaat regelde zijn eigen stelsel apart, sommige kleine
deelstaten stelden pas rond 1920 administratieve rechtspraak in.(134) In elke
staat waren organisatie, bevoegdheden en grondslagen van de rechterlijke
controle anders geregeld. Een centraal hoogste college voor het rijk bestond
niet. Het zou te ver voeren alle voorkomende modellen te beschrijven. Hier
wordt -gelet op de relevantie voor de ontwikkeling in Nederland- een
beperking tot drie modellen aangehouden:
1. Pruisen, waar samenhang van de administratieve rechtspraak met de orga-
nisatie van het binnenlands bestuur en een enumeratiestelsel een vorm van
"contentieux objectif' deden ontstaan;
2.Oostenrijk, waar 66n administratief gerechtshof, met een de competentie die
door een algemene formule was bepaald, een typisch "contentieux subjectif'
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uitbouwde;
3.Wurttemberg, waar een mengvorm van beide bovengenoemde stelsels bestond.

In Pruisen waren rond 1870 drie concurrerende ideeen over het al dan niet
instellen van administratieve rechtspraak in omloop. Het eerste idee was van
min of meer officiale Pruisische rechts- en staatsfilosoof F.J. Stahl. Hij
bepleitte in zijn werk "Die Philosophie des Rechts" juist geen administratieve
rechtspraak in te voeren. De staat (geleid door de vorst) zou aan moreel
gezag, dat de dragende gedachte van de staat was, verliezen wanneer zijn
uitspraken en handelingen zouden worden onderworpen aan het rechterlijk
oordeel. Waarborgen voor een goed functionerend bestuur zocht Stahl in de
eedaflegging van de vorst, ministers en andere functionarissen, alsmede in de
wetmatigheid van de administratie.(135)
Dergelijke ideeen hielden het lang vol in Pruisen. Eerst in 1864 kwam er een
soort kentering tot stand met het verschijnen van de brochure "Der
Rechtsstaat" van Otto Bahr (rechter te Berlijn). Hij toonde op overtuigende
wijze de noodzaak van het oprichten van onafhankelijke administratieve
gerechten aan, die de burgers zouden moeten beschermen tegen "Ubergriffe der
Verwaltung". Deze gerechten zouden zowel van de administratie als van de
burgerlijke rechtspraak gescheiden moeten zijn, evenwel met uitzondering van
de hoogste instantie. Om competentieproblemen te vermijden zou er Edn
centraal college voor het hele rijk moeten komen dat zowel hoogste burgerlijke
als hoogste administratieve rechter was.(136)
Het derde concept, dat van Rudolf von Gneist, jurist en politicus (o.a. lid an
de Pruisische Landdag, de Rijksdag, hoogleraar en lid van het preussisches
Oberverwaltungsgericht), bleek de beste kansen te hebben.(137) Von Gneist was
zeer onder de indruk van de Engelse bestuursorganisatie. Hij meende dat een
samenhang tussen binnenlands bestuur en administratieve rechtspraak de beste
oplossing was. Het binnenlands bestuur, collegiaal georganiseerd en aangevuld
met niet bezoldigde bekleders van ere-ambten, zou dus besturen dn
rechtspreken. Het onderscheid tussen beide functies zou in de procedure en
samenstelling van het orgaan tot uitdrukking moeten komen. In zaken
betreffende administratieve rechtspraak ZOU een bestuurscollege zijn

samengesteld uit deels voor het leven benoemde 6n deels gekozen
functionarissen (allen juristen) aangevuld met "ehrenamtlichen Richter" (leken).
De procesvorm was contradictoir. Het onderscheid van deze inrichting met die
van Bahr was dat men, wanneer men Bahrs ideeen volgde, alle categorieen
bestuursbeslissingen, met inbegrip van die waarbij "unkontrollierbare Ermessens
spielraume" een rol speelden aan rechterlijke controle onderwierp. Dan kon men
het toch beter aan bestuurders, c.q. bestuurservaring bezittende rechters,
overlaten wat in casu rechtens was. Als extra waarborg zou er aan de top van
de pyramide een "echt" onafhankelijk administratief rechtscollege komen,
zonder bestuurstaken en bestaande uit voor het leven aangestelde juristen. Op
dergelijke wijze wilde Von Gneist een vorm van administratieve rechtspraak tot
stand brengen die objectieve rechtscontrole combineerde met handhaving van
de bestuurlijke hierarchie.(138)
De "zweite Verwaltungsreform" (of "Gneistsche Reform") kreeg in drie etappes
zijn beslag. In 1872 werd begonnen met de hervormingen op Landkreis-niveau,
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aanvankelijk alleen in de oostelijke provincies van Pruisen. (Kreisordnung vom
13. Dezember 1872, GS 661). In 1875 werden op het niveau van
Regierungsbezirk en op het centrale niveau (oprichting van het Preussische
Oberverwaltungsgericht) de vereiste maatregelen genomen. (Gesetz betreffend
die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren vom
3. juli 1875, GS. 375). In 1883 tenslotte werd het stelsel ingrijpend gewijzigd,
en voor het gehele gebied van het koninkrijk van kracht. (Gesetz uber die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. juli 1883, GS. 195 en het Gesetz uber die
Zustandigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeh6rden vom 1. August
1883, GS. 237).
Hoe zag het stelsel er in 1883 uit?(139) Op het onderste niveau, dat van de
Landkreise, fungeerde de Kreisausschuss als Kreisverwaltungsgericht. De
Kreisausschuss werd gekozen door het vertegenwoordigend orgaan, de Kreistag,
en stond onder voorzitterschap van een benoemd ambtenaar, de Landrat.
Wanneer de Kreisausschuss als administratieve rechter fungeerde, werd dit
orgaan aangevuld met ehrenamtliche Richter. (In "Kreisfreie" steden bestond er
een Stadtausschuss onder voorzitterschap van de (Ober-) Bilrgermeister). In
eerste aanleg hield men zich bezig met zaken van ondergeschikt, plaatselijk
belang.
Gewichtiger zaken, alsmede beroepen tegen beslissingen van de Kreis- en
Stadtausschusse dienden onmiddellijk voor het naast hogere college, de
Bezirksausschuss. De Bezirkausschuss bestond voor de helft uit leden die door
de Provinzialausschuss gekozen werden, en voor de helft uit benoemde leden en
stond onder leiding van de Regierungsprdsident, ook een benoemde functionaris.
(Deze constructie werd gekozen omdat het Regierungsbezirk geen
"Selbstverwaltungsk6rperschaft" was - geen autonome bestuurstaken had, zou
men kunnen zeggen - en dus geen eigen vertegenwoordigend orgaan had. De
Provinzalausschuss werd gekozen door de Provinziallandtag en stond onder
leiding van de - eveneens benoemde - Oberprasident. Provincie en Landkreis
waren behalve organen van landsbestuur, tevens "Selbstverwaltungskilrper-
schafte", Bezirke alleen organen van landsbestuur.) Ook op dit niveau waren er
ehrenamtliche Richter.
Tenslotte was van de uitspraken van de Bezirksausschuss, optredend als
Bezirksverwaltungsgericht, revisie mogelijk door het "Keniglich preussisches
Oberverwaltungsgericht" te Berlijn, dat geen bestuurstaken en geen
ehrenamtliche Richter had maar geheel uit voor het leven benoemde
rechtsgeleerde leden bestond, een "echt" rechtscollege dus.
Omdat de twee lagere instanties verschillende taken tegelijk uitoefenden
bestonden er twee (eigenlijk drie) soorten procedures. Par. 50 Gesetz uber die
Allgemeine Landesverwaltung vom 30 Juli 1883 luidde: "Das Gesetz bestimmt in
welcher Weise Verfugungen (Bescheide, Beschlusse) in Verwaltungssachen
angefochten werden kunnen. Zur ersten Anfechung dienen in der Regel die
Beschwerde oder die Klage im Verwaltungsstreitverfahren (...)" Hieruit volgt dat
bezwaar c.q. beroep weI steeds een beschikking vooronderstelde. Fungeerde
het orgaan als rechter dan werd de procedure van het Verwaltungs-
streitverfahren gevolgd, een gewone contradictoire procedure, ook wel
"Streitsache" genoemd. De rechtsingang werd gevormd door een "Klage".
Fungeerde het orgaan daarentegen als bestuursorgaan dan waren er twee
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mogelijkheden. Voor gewone, routinematige kwesties, was er een vormloze
procedure. Voor bijzondere, in beleidsmatig opzicht belangrijke beslissingen die
uitmonden in een besluit (beschikking), en niet in een beslissing (vonnis), was
er het Beschlussverfahren, ook een soort contradictoire procedure, met een
rechtsingang "Beschwerde" genaamd. Of een zaak als Beschlusssache, dan wel
als Streitsache moest worden behandeld bepaalde de wet. (De Beschlussachen
eindigden meestal in administratief beroep bij een minister, niet bij de hoogste
rechter.) Ook deze procedure diende handhaving van het objectieve recht te
bevorderen.

Administratie in judiciale vormen zoals men het wel noemde(140) diende dus,
ondanks schriftelijke voorbereiding, verweermogelijkheid en hoorplicht niet
zozeer subjectieve rechten van de klager, als wei de rechtmatigheid en
kwaliteit van de beslissing. Het was eigenlijk een vorm van preventieve
rechtsbescherming (zie noot 131). Het verschil tussen Streitsache en
Beschlusssache is wellicht nog het best door het verschil in de bevoegdheden
van de procespartijen. In de Streitsache-procedure bestond er meer
gelijkwaardigend tussen partijen (vgl. het Nederlands civiele proces). In de
BeschluBsache minder (vgl. de Nederlandse arob-procedure).
De competentie in Streitsachen was door de bevoegdhedenwet (Zustandig-
keitsgesetz) geregeld. De wet gaf een enumeratie van de geschillen en voegde
er een algemene formule terzake van rechtskrenking begaan bij de uitvoering
van Polizeiverfugungen aan toe. (Par. 127 e.v. Gesetz uber die Allgemeine
Landesverwaltung).
Samenvattend: het Pruische stelsel van administratief-rechtelijke

rechtsbescherming had als hoofddoel: handhaving van de rechtsorde. Men
poogde dit te realiseren door aan bestuursorganen zowel bestuurs- als
rechtsprekende taken te geven en als hoogste instantie een revisierechter aan
te stellen. De discretionaire bevoegdheden werden "veiliggesteld" door een
enumeratiestelsel een onderscheiding in procedureregels en beslis-

singsbevoegdheden bij de lagere jurisdictie.(141)

In Oostenrijk werd in dezelfde jaren een geheel ander stelsel van admi-
nistratieve rechtspraak ingevoerd. Nadat men in 1867 een nieuwe grondwet
(Staatsgrundgesetz) had moeten opstellen werden twee nieuwe rechterlijke
instanties opgericht.(142):
1.Het Reichsgericht Hoofdzakelijk werd het belast met constitutionele
rechtspraak, het beslechten van competentiegeschillen tussen de landsdelen
(Oostenrijk en Hongarije) en het beslechten van competentiegeschillen tussen
de administratieve en de gewone rechter;
2.Het Verwaltungsgerichtshof, opgericht in 1875. Dit hof fungeerde als
administratieve rechter in eerste en enige instantie voor het Oostenrijkse
landsdeel. Het bestond geheel uit voor het leven benoemde juristen. Zijn
competentie was bepaald door wat men weI een "algemene formule" noemde.
(Dat deze eigenlijk onjuist is, tonen L.K. Adamovich en B.-C. Funk in hun
handboek aan.(143) De competentie van het VwGH is in wezen beperkt tot
enkele sub-categorieen van het in Oostenrijk uitsluitend dogmatisch opgevatte
begrip Verwaltungsakt. De hoofdmoot wordt (en werd) gevormd door beroepen
tegen "Bescheide": formele beschikkingen in de zin van het Allgemeines
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Verwaltungsgesetz, echter met de nodige uitzonderingen. Adamovich en Funk
wijzen terecht op het gevaar van overschatting van de betekenis van het
beschikkingsbegrip. Een competentie omschrijving die is bepaald door een
algemene formule is volgens Adamovich en Funk misleidend wanneer blijkt dat
beroep in feite is beperkt tot enige groepen beschikkingen).
De competentiebepaling luidde dat een ieder die "durch eine gesetzwidrige
Entscheidung oder Verfugung einer Verwaltungsbehijrde in seiner Rechten
verletzt zu sein behauptete", een klachtrecht bij het Verwaltungsgerichtshof
had.(144) Hier stond dus de bescherming van het subjectief publiekrecht in het
middelpunt. Maar het element "gesetzwidrige Entscheidung oder Verfugung" was
al een beperking: wat een gesetzwidrige Entscheidung oder Verfugung was,
was aan het VwGH te beslissen (de jurisprudentie hierover vormde de basis van
de algemene bestuurswetgeving van 1925, die was opgebouwd rond het begrip
"Bescheid"). Een en ander gold slechts voorzover het niet betrof zaken
waarover het Reichsgericht of de gewone rechter oordeelden, en zaken die
betrekking hadden op meerdere landsdelen. Ook uitgezonderd waren het
ambtenarenrecht, het belastingrecht en beschikkingen van de gewone rechter.
Van fundamenteel belang was de bepaling dat geen beroepsrecht bestond tegen
beschikkingen in zaken waarin de administratie naar "freiem Ermessen" bevoegd
was le handelen. Een logische uitzondering, immers, bestond er freies
Ermessen, dan kon er nooit sprake zijn van een subjectief publiekrecht, zo
luidde de destijds gangbare theorie. Subjectief publiekrecht en discretionaire
bevoegdheden van de administratie sloten elkaar uit. (Niet toevallig was dat
ten aanzien van beschikkingen die krachtens een discretionaire bevoegdheid
werden gegeven, materiele rechtskracht in de regel ontkend werd. Was er
sprake van een subjectief publiekrecht, dan was er wel sprake van materiele
rechtskracht,  zie het vorige hoofdstuk).
Het Hof kon de aangevochten beslissing (nadat een bezwaarschriftenprocedure
was gevolgd) vernietigen op: a. formele gronden (onjuiste feitenvaststelling en
vormverzuim), in welk geval het bestuursorgaan een nieuwe beslissing moest
nemen; b. materitle gronden, in welk geval het bestuursorgaan eveneens een
nieuwe beslissing moest nemen, echter met inachtneming van de rechtsopvatting
van het Hof in casu.(145) Dit laatste past nu bij een typisch "contentieux
subjectif'. Wanneer er sprake is van administratieve rechtspraak die rechten en
belangen van klagers beoogt te beschermen, dan kan de rechter aangeven hoe
volgens hem in art. geschil verder moet worden gehandeld. (Ongeveer zoals in
het privaatrecht het geval is.) Kennelijk vatte de Oostenrijkse wetgever
administratieve rechtspraak niet in eerste instantie op als een instrument tot
handhaving van de objectieve rechtsorde. Dit in tegenstelling tot Frankrijk en
Pruisen waar eigenlijk de taak en bevoegdheid van het bestuursorgaan het
middelpunt van het idee achter de administratieve rechtspraak vormden
("excts de pouvoir", "Schutz gegen Obergriffe der Verwaltung").
Het is moeilijk precies vast te stellen van waar of van wie dit concept in
Oostenrijk afkomstig is. Wellicht is het een kwestie van beinvloeding door
privaatrechtelijke beschouwingen.(146) De toonaangevende auteur Von Sarwey
schreef het werk waarmee hij zich een verklaard voorstander van dit model
van rechtsbescherming toonde vijf jaar na de oprichting van het Ver-
waltungsgerichtshof. Zijn invloed kan het dus niet geweest zijn. Hoe het ook

190



zij, het contentieux subjectif zou in Duitsland aan betekenis winnen.
Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling biedt Wurttemberg. In 1876 werd het
al sinds 1819 bestaande stelsel van administratief beroep vervangen door een
stelsel waarin plaats was ingeruimd voor administratieve rechtspraak. Het werd
een soort mengvorm tussen het Pruisische en het Oostenrijkse model. Er
kwamen twee instanties. Als eerste de Kreisregierungen, reeds bestaande
bestuursorganen (organen van de centrale overheid, belast met uitsluitend
medebewindstaken, te vergelijken met de Pruisische Regierungsbezirke c.q.
Bezirksausschuss), die tevens als administratieve rechter zouden gaan optreden.
Als hoogste instantie het Verwaltungsgerichtshof, een "echt" administratief
rechtscollege (beroepsrechters, juristen, voor het leven benoemd en niet tevens
met bestuurstaken belast).
Er waren twee categorieen geschillen:
a. Parteistreitigheiten, met de enumeratiemethode aangeduide geschillen die
voor beide instanties dienden, de contradictoire procesvorm hadden en ge-
grondvest waren op een eis of rechtsvordering ("Klage") over een subjectief
recht en;
12·  Beschwerdesachen, een hogere voorziening krachtens een
algemene formule, na een bezwaarschriftenprocedure, direct voor het VGH
dienende zaken, gegrondvest op een klacht ("Beschwerde") terzake van schen-
ding van subjectieve rechten ("Rechtsverletzung"), echter met een uitzondering
voor krachtens freies Ermessen genomen besluiten.(147) (Zie artt. 1 en 13
Gesetz Ober die Verwaltungsreschtspflege van Wurttemberg). Ondanks de
Noord-Duitse elementen als: bestuursorganen tevens administratief rechter
zijnde en het gebruik van de enumeratiemethode, viel het accent toch meer op
de functie van administratieve rechtspraak als bescherming van subjectieve
rechten en aanspraken. In 1924 neemt Wurttemberg het Oostenrijkse model
over: men schaft de functie van de administratieve rechtspraak bij de
Kreisregerungen af, en laat het onderscheid tussen de categorieen geschillen
vallen.
Enigszins vooruitblikkend: deze ontwikkeling is typerend voor de jaren 1919-
1933. De jaren van de Weimarrepubliek laten een toenemende belangstelling
voor het contentieux subjectif zien. De grondwet van Weimar verplicht de
landen tot invoering van administratieve rechtspraak (Art. 107 WRV), maar laat
de handen vrij in de inrichting ervan. Toch lijken de bewoordingen van Art.
107 WRV het contentieux subjectif-type te willen bevorderen ("Schutz des
Einzelnen").(148) Ook in andere Duitse staten komt de nadruk steeds meer te
liggen op de subjectiefrechtelijke elementen in de administratieve rechtspraak,
zelfs in Pruisen, waar de "Generalklausel" voor beroep tegen polizeiliche
Verfugungen (Par. 127 Landesverwaltungsgesetz) ruim geinterpreteerd werd.
Waar komt de belangstelling voor deze vorm van administratieve rechtspraak
vandaan? De Wurttembergse ambtenaar Otto von Sarwey schreef er in 1880 een
boek over, "Das 6ffentliche Recht und die Verwaltungsrechtspflege".(149) Von
Sarwey meende dat administratieve rechtspraak niet de handhaving van de
rechtsorde moest dienen, maar de bescherming van de individuele rechten tegen
ambtelijke willekeur en bestuurlijke misbruiken tot doel moest hebben.
Het publiekrecht organiseert de staatsmacht en mogelijkheden de wil van de
organen van die staatsmacht tot uitdrukking te brengen door rechten en
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verplichtingen van het individu vast te stellen. De individuele burger wil zijn
eigen (buiten de rechtsorde liggende) doelstellingen verwezenlijken, mede met
behulp van de hem toegekende rechten. De verwezenlijking van de
doelstellingen van burgers en die van de staat kunnen conflicteren en hier
vindt dan de rechter een taak. Wanneer de staat niet in overeenstemming met
de rechtsorde, het publiekrecht, handelt, schendt zij de subjectieve rechten van
de burger. De vaststelling van die schending behoort tot de taak van de
rechter, die daarmee uiteindelijk "Schutz der Individualrechte, der subjektiven
Rechte" tot taak heeft.(150) Daaruit volgt dat een rechter zo'n taak nooit zou
kunnen uitoefenen als deze tevens bestuurstaken heeft. Von Sarwey wijst het
Pruisische model daarom af.(151) Sindsdien is von Sarwey steeds beschouwd als
de wegbereider van het Zuidduitse model.(152)
Deze opvattingen vinden gehoor bij velen. In latere jaren krijgen zij de
overhand. W. Jellinek stelt in zijn handboek zelfs dat de bescherming van
subjectieve rechten juist een van de hoofdkenmerken is van de Duitse vormen
van administratieve rechtspraak.(153) Dat dit juist tussen 1919 en 1933 gebeurt
is geen toeval: het zijn jaren waarin door sociale en economische omstandig-
heden de functie van de overheid zich uitbreidt naar de "Leistungsverwaltung".
Sociale verzekeringswetten bijvoorbeeld geven burgers onder omstandigheden
financiale aanspraken die enigszins op privaatrechtelijke aanspraken lijken (uit
een verzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld). Eerder rond 1890, was al een
begin gemaakt met de invoering van een bescheiden sociaal verzekeringsstelsel.
Juist daarbij passen vormen van contentieux subjectif, en gebonden, niet vrij
intrekbare, beschikkingen. Individuele rechtsbescherming moet hier prevaleren,
niet de bescherming van het openbaar belang(154) of het "vrije goedvinden der
administratie". (Daarmee is echter niet gezegd dat het contentieux objectif-
model kwalitatief minder is of was. Integendeel, de ervaringen in Pruisen waren
bepaald niet slecht: de administratieve rechter gaf er door zijn constante,
betrouwbare en evenwichtige jurisprudentie, om de auteur Buhler aan te halen,
"de burgers vrijheden die de Pruisische wetgever hen niet had willen geven."
(155)

De idee8n van J.Th. Buys (II) en de erondwetsherziening van 1887

Na een inventarisatie van de rechtsbescherming in Pruisen, Wurttemberg en
Oostenrijk, blijkt dat de Pruisische rechtsbescherming in institutioneel opzicht
het meest overeenstemt met hetgeen Buys voor ogen stond.
Bij Buys leek niettemin niet de toetsing van de rechtmatigheid van de
beslissing centraal te staan, maar de bescherming van subjectieve rechten of
aanspraken van de klager (bescherming van de door de wet gewaarborgde
belangen). Maar de rechtspraak in meer instanties, de opdracht van rechtspraak
aan Gedeputeerde Staten (naast hun bestuurstaken), het enumeratiestelsel en de
algemene "rechtskrenkings'-formule zijn ontleend aan Pruisische voorbeelden.
Wat kon Buys van zijn ideedn tot stand brengen?
In ieder geval iets bij de grondwetsherziening van 1887. Buys was lid van de
Staatscommissie die de herziening van de Grondwet van 1887 voorbereidde.
In bet voorstel van de commissie was een bepaling opgenomen die de strekking
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van een algemene "rechtskrenkings"-formule had. Alle klachten over rechts-
krenking zouden moeten worden beslist door een van de uitvoerende macht
onafhankelijk gezag. (Art. 154 Ontwerp Staatscommissie) De Raad van State,
dan wel een afdeling uit die Raad zou moeten worden belast met de beslissing
van de in Art. 154 Ontwerp bedoelde geschillen. Uit de toelichting bleek echter
dat hiermee bedoeld werd een rechtmatigheids-beroep in het leven te roepen,
doelmatigheidsgeschillen werden uitdrukkelijk uitgezonderd.(156)
Hoe het ook zij, dit voorstel haalde de eindstreep niet. Na gerezen verzet van
onder meer minister van binnenlandse zaken Heemskerk werd het voorstel in
een verzwakte formulering(157) aanvaard.
Art. 154 Grondwet (1887) opende nu de mogelijkheid voor de wetgever, maar
niet de verplichting, twistgedingen niet behorende tot die bedoeld in art. 153
(twistgedingen over eigendom, schuldvordering, etc.) ter beslissing op te dragen

aan hetzij de burgerlijke rechter, hetzij een college met administratieve recht-
spraak belast. De wetgever zou tevens de procedure en de gevolgen van de
beslissingen dienen te regelen. Voorts bepaalde art. 76 grondwet (1887) dat de
wet aan de Raad van State of een afdeling uit de Raad de uitspraak over
"geschillen" kon opdragen. Het was een bescheiden succes voor Buys en zijn
medestanders. Resultaten leverde het in zoverre op, dat door tegenstanders van
administratieve rechtspraak door de Raad van State nu niet meer op ongrond-
wettigheid een beroep kon worden gedaan. men ging aan het werk: in 1891
werd een Staatscommissie ingesteld die belast werd met de voorbereiding van
de noodzakelijke wetgeving. Ook in het rapport van die commissie is de invloed
van Buys te herkennen.

Het rapport van de Staatscommissie-Kar,Devne van de CODI)e110

De "Staatscommissie benoemd bij Koninklijk besluit van 16 september 1891, no.
14, tot voorbereiding der uitvoering van de voorschriften der Grondwet
aangaande de regeling van de administratieve rechtspraak" kwam met een
compromis-voorstel. Het rapport werd uitgebracht in 1894, een jaar na het
overlijden van Buys, die een van de leden was geweest. Het rapport wijkt op
enkele punten af van de visie van Buys, iets dat de realisering van de
voorstellen vermoedelijk mede heeft doen mislukken. Overigens zijn er in de
huidige wetgeving nog sporen van het in het rapport voorgestelde ontwerp
terug te vinden, dit komt hieronder nog ter sprake.

De Commissie ging in het begin van haar rapport nog eens in op de noodzaak
ook in Nederland een onafhankelijke administratieve rechtspraak tot stand te
brengen. Ondanks de in het algemeen behoorlijke wijze waarop de administratie
in Nederland haar taak verrichtte, bezat zij met name waar het om de
beslissing van geschillen ging, niet de vereiste onpartijdigheid. Ook bij het
beslechten van geschillen houdt de administratie steeds het oog op het
gemeenschapsbelang, en dat is een onwenselijke situatie wanneer er sprake is
van een conflict met een particulier belang. "Voldoende waarborgen (worden)
alleen door een onafhankelijk rechterlijk gezag (gegeven)."(158) Aan wie moest
dit worden toevertrouwd?
In tegenstelling tot hetgeen Buys voorstond, niet aan de Raad van State. Het
feit dat een rechterlijke taak met zich mee zou brengen dat de leden van de
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Raad voor het leven benoemd zouden moeten worden, achtte men niet
verenigbaar met 's Raad functie als adviseur van de Kroon. Bovendien vreesde
met overbelasting van de Raad tezeer een administratieve mentaliteit had.(159)
De Hoge Raad kwam evenmin in aanmerking: de derde kamer achtte men niet
voldoende geepquipeerd en de benoemingsprocedure (de voordracht van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal) bracht het risico van politieke
beinvloeding met zich mee. Men koos dus voor een aparte administratieve
rechter: Art. 1 van het bijgevoegde wetsontwerp luidde dan ook: "De
rechtsmacht in administratieve twistgedingen wordt uitgeoefend door het
Administratief Hooggerechtshof'.
Hoe moest de bevoegdheid van het Hof worden bepaald? Dit was de grootste
moeilijkheid waarvoor de commissie geplaatst was. Bij het afgrenzen van de
competentie van de administratieve rechter met die van de burgertijke rechter
moest de rechtsgrond van geschil beslissend zijn: men veronderstelde dat de
artt. 153 en 154 Grondwet (1887) (vooral art. 153, dat in 1848 was gewijzigd,
maar in 1887 ongewijzigd was gebleven) die strekking hadden. In beginsel zou
het fundamentum petendi en niet het petitum beslissend zijn voor de bevoegd-
heid van de rechter. Uitzonderingen waren mogelijk.
Let wet, men veronderstelde het, want over de interpretatie van de
grondwetsartikelen bestond verschil van mening. F.H. van der Burg heeft er op
gewezen dat er twijfel bestond over de grondwettigheid van de voorstellen van
de Staatscommissie. Men vroeg zich af of art. 153 Grondwet (1887), gezien zijn
formulering (sinds 1848: "schuldvordering mn andere burgerlijke regten") het wel
toeliet dat geschillen betreffende schuldvorderingen etc., voortvloeiend uit
publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen aan een andere rechter dan de gewone
rechter konden worden voorgelegd. Zou dit niet zo zijn dan zouden de
ambtenaren rechtspraak en de sociale verzekeringsrechtspraak, maar ook de
voorstellen van de Staatscommissie, ongrondwettig zijn. Van der Burg
suggereert in dit verband dat er nog altijd twijfel over die vraag bestaat(160).
Dit is niet overtuigend. De tekst van art. 153 Grondwet (1887) verbood wet-
gever instelling van zodanige rechtspraak in elk geval niet. De wetgever heeft
in ieder geval op ruime schaal gebruik van de mogelijkheden gemaakt. Het feit
dat de grondwetgever art. 154 Grondwet (1887) vaststelde, hoewel de tekst van
art. 154 weer naar art. 153 verwijst, wijst toch ook in de richting van de wens
van de grondwetgever dat er administratieve rechtspraak zou worden ingesteld.
De Staatscommissie stelde overigens voor art. 2 R.0. zodanig aan te passen dat
de Wet op de Rechtelijke Organisatie alleen van toepassing zou zijn op
"twistgedingen die hun regtsgrond vinden in het burgertijke regt".(161)
Wanneer was de administratieve rechter bevoegd?
De Commissie ging hierbij uit van het onderscheid instructienorm en waar-
borgnorm. Alleen in het laatste geval, bij een waarborgnorm kon er sprake zijn
van een geschil waarop het wetsontwerp het oog had. Volgens toenmalige
theoretische inzichten ging men zelfs zo ver dat men aannam dat alleen
wanneer de overheid een waarborgnorm schond er sprake kon zijn van een
rechtsgeschil. De moeilijkheid bestond nu hierin dat niet altijd even precies
was vast te stellen wanneer er van een instructienorm dan wel een
waarborgnorm sprake was.(162) Om de rechter dit werk te besparen, wilde de
commissie een enumeratiestelsel gebruiken. De wetgever zou dus beslissen of er
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sprake was van een administratief geschil, of een rechtsgeschil.(163)
Hierop werd echter een uitzondering gemaakt. Naar Buys' voorbeeld (eigenlijk:
naar Pruisisch voorbeeld) nam een "algemene formule" op die een
klachtprocedure in het leven riep voor rechtskrenking begaan bij de uitvoering
van provinciale en gemeentelijke verordeningen en waterschapskeuren". In
wezen was het stelsel gebaseerd op een onderscheiding in aard van de normen,
niets anders dan het oude onderscheid in rechtmatigheid en doelmatigheid, of
anders: de wijze waarop de discretionaire bevoegdheden en vage normen die
voor de administratie een eigen vrij gebied schiepen moesten worden beschermd

tegen rechterlijke toetsing.
De aard van de rechtmatigheidscontrole (eigenlijk: wetmatigheidscontrole) was,
misschien onder invloed van Buys, als een contentieux subjectif gedacht. Art.
14 Ontwerp luidde: "Behoudens bijzondere wettelijke bepalingen kunnen
klachten bij het Administratief Hooggerechtshof worden aangebracht op grond
dat door eene beschikking eene handeling of een verzuim van eenig openbaar
bestuur of ambtenaar een den klager volgens wet of verordening toekomend
recht is geschonden of een hem in strijd met de wet of verordening eene
bevoegdheid ontzegd of eenige verplichting is opgelegd".(164)
Maar de administratieve rechter "treedt niet in de beoordeling van aan-
gelegenheden of vragen welke het administratief gezag bevoegd is naar goed-
vinden te beslissen".
Het ontwerp legde duidelijk een verband tussen administratieve rechtspraak en

I de individuele klager en diens rechten en aanspraken. Hierbij paste ook de
bevoegdheid van de rechter om bij de uitspraak te bepalen dat verder met
inachtneming van die uitspraak in de zaak moest worden voorzien (art. 44
Ontwerp) en de bevoegdheid om (anders dan op grond van art. 1401 BW) de
administratie tot een schadevergoeding te veroordelen (art. 79 Ontwerp). Nog
sterker komt het subjectief karakter tot uitdrukking bij de aanvulling van het
enumeratiestelsel met een algemene formule voor zaken betreffende het
ambtenarenrecht. Het betreft hier vorderingen die bij uitstek op individuele
rechten en belangen betrekking hebben.
De commissie geeft niet aan waarom zij tot de keuze is gekomen dit type
beroepsgang te kiezen, een systematische onderzoek op rechtsvergelijkende
basis is niet in het verslag te vinden. Wellicht is het terug te voeren op de
ideedn van Buys, maar gebleken is al dat het vraagstuk van de grondslag van
het model van administratieve rechtspraak niet zijn grootste aandacht bezat.

Het verslag van de commissie en het bijgevoegde wetsontwerp kregen een
tamelijk kritische ontvangst. Op vrijwel alle punten waar de commissie een
bepaalde keuze heeft moeten maken, is zij bekritiseerd. Dat begon al in de
vorm van twee minderheidsadviezen die bij het verslag gevoegd zijn.
Commissielid S. van Houten verklaarde zich voorstander van het stelsel waarbij
het petitum van de vordering beslissend zou zijn voor de competentie van de
rechter, in plaats van het door de commissie voorgestelde fundamentum

petendi-stelsel. Commissielid Humalda van Eysinga wenste in navolging van
Buys opdracht van administratieve rechtspraak aan de Raad van State. Evenals
Buys wenste hij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren. Ook
een ander punt was voor hem van belang. Het beroep op het Hof zou vooraf
moeten worden gegaan door een procedure voor Gedeputeerde Staten in admini-
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stratief beroep, waar zowel de rechtmatigheids- als de doelmatigheidsaspecten
aan de orde komen. Daarna zou het Administratief Hooggerechtshof een oordeel
over de rechtmatigheid van de zaak moeten geven en de Kroon in dezelfde
zaak een oordeel over de doelmatigheidsvragen.(165)
De grens tussen rechtmatigheid en doelmatigheid leek onbepaalbaar. Dat was
het grote probleem. Doordat men hier niet uitkwam, kon men ook geen enkele
bevredigende compentie-afbakening formuleren. Bekend is dat J. Roilll en J.
Oppenheim in een tweetal brochures (met een overigens ten opzichte van het
verslag positieve houding) uit 1899 en 1901 concludeerden dat het aantal
geschillen op de enumeratielijst van 77 tot 101 moest worden uitgebreid.(166)
H. Vos verwierp, na het buitenlandse recht op diverse punten onderzocht te
hebben, het enumeratiestelsel in het geheel, als niet passend in de Nederlandse
verhoudingen.(167)
Evenmin bestond er eenstemmigheid over de betekenis van de termen instruc-
tienorm en waarborgnorm. Vos en Krabbe verschilden, ieder weer op verschil-
lende gronden, met de Staatscommissie van mening over dit verschijnsel.(168)
En dan was er nog de keuze voor het contentieux subjectif-model. Het is
opvallend dat er naar deze keuze weinig aandacht uitging. Buys' opvatting in
deze is al niet geheel duidelijk. Ook de keuze van de Staatscommissie is niet
nader aangeduid. Pas bij de indiening van de Ontwerpen-Loeff komt dit
vraagstuk onder de aandacht van een breder publiek.
(H. Krabbe stelde in zijn bijdrage aan de discussie dat de keuze van de
Staatscommissie is overgenomen van diverse Duitse wetgevers, o.a. de Beierse
en de Wurttembergse. Krabbe laakt dit, en wil een stelsel waarin de wetgever
aangeeft wanneer hij een bepaalde actie aan wie wil toekomen.(169)
Loeff maakte van het contentieux subjectif-model juist de fundering voor zijn
ontwerp. Misschien is het gebrek aan aandacht voor dit onderwerp in deze
periode een gevolg van het feit dat men in Nederland in mindere mate dan
bijvoorbeeld in Duitsland het geval was, rechtstreeks subjectieve publieke
rechten creeerde. In Nederland ligt, aldus Van Buuren in zijn dissertatie, de
nadruk meer op het verlenen van bevoegdheden aan bestuursorganen, de
nadruk meer op het verlenen van bevoegdheden aan bestuursorganen, al of niet
vergezeld van regels die het hanteren van die bevoegdheden normeren.(170)
De theorievorming in Duitsland over "subjektive Offentliche Rechte" was veel
verder gevorderd. Men zie het werk van G. Jellinek(171): Deze auteur ging uit
van de verhouding tussen staat en individu die verschillende vormen aan kon
nemen. Algemeen en persoonlijk belang behoefden niet parallel te lopen. De
aard van de verhouding van de staat tot de door hem erkende persoonlijkheid
van het individu bracht met zich mee dat de individuele burger zijn eigen
belangen, indien gegrondvest op wettelijke gegarandeerde subjektieve publieke
rechten deze door middel van een "Rechtsschuizanspruch" geldend zou kunnen
maken, en dan met name bij rechtscheppende Verwaltungsakte. Bescherming van
de door deze beschikkingen gegrondveste rechten zou alleen volledig mogelijk
zijn in een stelsel van administratieve rechtspraak dat gebaseerd was op een
contentieux subjectif-model, Verwaltungsbeschwerden etc. voldeden niet. (172)
(Een fraai voorbeeld hoe beschikkingsbegrip, formele en materiele rechtskracht
en administratiefrechtelijke geschillenbeslechting nauw met elkaar verbonden
kunnen zijn).
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Ook andere toonaangevende auteurs schreven in die tijd veel over het
verschijnsel subjectief publiekrecht, zoals Fleiner en Bohler(173).

Tegenwoordig huldigt men andere opvattingen over het subjectief publiekrecht,
zie hoofdstuk 2, aan het slot.
Het werk van de Staatscommissie leverde niet veel succes op. Het verslag is
niet gevolgd door de indiening van het bijgevoegd voorstel van wet, ook niet
in een aangepaste vorm. Kruseman weet dit mede aan de wijze waarop men
destijds te werk ging: De commissie bevond zich in een geisoleerde positie,
men had onvoldoende contact met de wetenschap en de departementen. Door
vervolgens een aantal keuzes te maken die in elk geval omstreden en wellicht
onvoldoende doordacht waren, maakte men een rapport dat, zoals het daar lag,
weinig kans van slagen had. Niettemin zou het verslag van de commissie zijn
diensten nog bewijzen bij de totstandkoming van de sociale

verzekeringsrechtspraak.

Conclusie

Omstreeks 1880 komt het vraagstuk van de administratieve rechtspraak opnieuw
in de belangstelling. Ditmaal wordt de strijd op meer principiale punten
gestreden. Op het institutionele vlak staat centraal dat administratiefrechtelijke
geschillen beslechting in de vorm van administratieve rechtspraak nodig is. Dit
houdt in dat formele onafhankelijkheidswaarborgen nodig zijn.
Buys is de belangrijkste voorvechter van de stroming die dit tot stand wil
brengen. Buys is blijkens zijn geschriften geinspireerd door de ontwikkelingen
in de Duitssprekende landen. In 1863 is in Baden de eerste onafhankelijke
administratieve rechter gekomen, gevolgd door Oostenrijk in 1875, Pruisen in
1872-1883 en Worttemberg   in    1876.    In    al deze landen wordt administratieve.
rechtspraak, althans in hoogste instantie opgedragen aan rechters die formeel
onafhankelijk zijn van de administratie (in tegenstelling tot de Franse Conseil
d'Bat) en ook niet tot de gewone rechterlijke macht behoren. Buys neemt met
name van het Pruisische stelsel een aantal kenmerken over. De enumeratie van
de geschillen waarover de administratieve rechter bevoegd is te beslissen,
aangevuld met een algemene formule voor rechtskrenking begaan bij de
uitvoering van verordeningen van lagere overheidsorganen, de opdracht van
geschillenbeslechting aan Gedeputeerde Staten in eerste instantie in combinatie
met hun reguliere bestuurstaak zijn van Pruisische origine. Zijn idee de Raad
van State in hoogste instantie te laten beslissen vloeit eerder voort uit de
wens zoveel als mogelijk is bij bestaande situaties aan te sluiten, dan uit de
wens aansluiting bij het Franse stelsel te zoeken.
De grondwetgever wenst intussen niet zo ver als Buys te gaan. Men opent de
mogelijkheid voor het instellen van administratieve rechtspraak alsmede de
mogelijkheid de Raad van State hiermee te belasten. De wetgever zal nu
moeten beslissen of daadwerkelijke invoering van administratieve rechtspraak
plaats moet vinden.
De Staatscommissie - Kappeyne van de Coppello wenst de administratieve
rechtspraak aan een nieuw op te richten Administratief Hooggerechtshof op te
dragen. De Raad van State gaat deze eer voorbij om constitutioneelrechtelijke
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redenen: benoemingsvereisten, benoeming voor het leven en rechtsprekende
taken acht men niet passend bij een adviescollege van de uitvoerende macht.
Wel neemt men de door Buys aan het Pruisische voorbeeld ontleende
enumeratiestelsel over, ook met de algemene formule voor rechtskrenking
begaan bij de uitvoering van verordeningen van lagere publiekrechtelijke
lichamen.
De positie van de administratieve rechter ten opzichte van het bestuur zorgt
voor problemen. Het is in deze periode dat de overheid in het maatschappelijk
verkeer in toenemende mate gaat ingrijpen. Dat brengt met zich mee dat de
wetgever zijn toevlucht neemt tot het stellen van vage normen en het verlenen
van discretionaire bevoegdheden aan bestuursorganen. Men oordeelt dat deze
typen bepalingen een gebied scheppen waarbinnen de administratie geheel
ongebonden, is geheel vrij te beslissen zoals het haar goeddunkt. Een
administratieve rechter wordt niet bevoegd geacht de rechtsgevolgen van dit
optreden te toetsen. Men moet dlls een manier zoeken dit freies Ermessen te
beschermen.
Buys wilde de bevoegdheid van de administratieve rechter beperken door hem
slechts geschillen betreffende gebonden beschikkingen te laten beslissen. Ook
vervulde het enumeratiestelsel hier een functie. (Overigens was dit eveneens
bedoeld om de competentiegrenzen met de gewone rechtspraak af te bakenen).
De Staatscommissie wilde door een algemene uitzondering op de bevoegdheden
van de rechter te formuleren het freies Ermessen beschermen. De afgrenzing
van wat wel en wat niet tot dat gebied behoort zorgt voor problemen.
Theoretische constructies als rechtmatigheid en doelmatigheid, instructie- en
waarborgnorm worden gebruikt om gemaakte keuzes te ondersteunen. In dit
stadium is men nog niet toe aan de gedachte dat dat freies Ermessen zelf ook
zijn beperkingen heeft. Deze gedachten krijgen in de volgende periode meer
vorm.
De Staatscommissie kiest voor een stelsel waarin subjectieve rechten en
aanspraken van de burger als het door administratieve rechtspraak te be-
schermen rechtsgoed gelden.
De herkomst van die keuze is onduidelijk. Zeker is dat via de invloed van Buys
op de totstandkoming van het verslag van de Staatscommissie nogal wat
elementen uit het Pruisische rechtsstelsel zijn overgenomen. Bij de keuze voor
een contentieux subjectif-model kan dit niet het geval zijn: het Pruisische
stelsel is als typisch contentieux objectif-model opgezet. In Pruisen lag de
reorganisatie van het binnenlands bestuur en de handhaving van het objectieve
recht aan de basis van de administratieve rechtspraak. In Oostenrijk
daarentegen werkte men met een contentieux subjectif-model. In WOrttemberg
bestond een gemengd stelsel, maar na verloop van tijd ging men ook hier over
tot de contentieux subjectif-model. Het staat vast dat Buys op de hoogte was
van de ontwikkelingen in Oostenrijk. Het is misschien zinvol in herinnering te
roepen dat dit land destijds in het algemeen van grotere internationale
betekenis was dan nu het geval is, al blijft het opvallend dat Oostenrijk en
WOrttemberg ook na de Eerste Wereldoorlog voorop bleven lopen bij de
ontwikkeling van de algemene begrippen van het administratief recht. Voor wat
betreft Wurttemberg is niet bekend of Buys van de ontwikkelingen daar weet
had. Buys's eigen gedachten leken in de richting van een contentieux subjectif
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te gaan, maar dit concept is bij hem onuitgewerkt gebleven. Wellicht heeft

Buys kans gezien dit in het verslag van de Staatscommissie te doen opnemen.
Een kleine vooruitblik naar de ontwikkelingen in Duitsland na 1900 leerde dat
het contentieux subjectif-model langzamerhand steeds meer in zwang raakte. De
veranderde taken van de overheid vroegen om een stelsel van administratieve

rechtspraak waarin de individuele belangen van de burger bewaarborgd werden.

De voorstellen van de Staatscommissie laten zien dat ook in Nederland aan het
einde van de 19de eeuw het denken over administratief recht niet meer
uitsluitend plaatsvindt vanuit het begrip van het publiekrecht als orde van
objectief recht. Zo bezien is het verslag van de Staatscommissie van belangrij-
ke betekenis geweest, al zijn de gedane voorstellen zoals zij daar lagen nooit

ingevoerd.
Hoe dan ook, de belangrijkste tendens in de periode van 1800 tot 1900 lijkt de
beinvloeding vanuit Duitsland te zijn geweest. Dit valt enerzijds te verklaren
uit het feit dat in Frankrijk de ontwikkeling in 1872 een voorlopig eindpunt
had bereikt, terwijl in Duitsland de ontwikkelingen elkaar snel opvolgden in
velerlei uitwerkingen, anderzijds uit het feit dat de zich ontwikkelde Duitse
bestuursrechtswetenschap qua structuur iets gemakkelijker te benaderen moet

zijn geweest.
Dit wil niet zeggen dat er zich in deze periode in het geheel aan Franse
invloed heeft gemanifesteerd. Buys was bijvoorbeeld, dat blijkt uit zijn
preadvies, bekend met het handboek van Laferritre. Ook schenkt hij in zijn
preadvies de nodige aandacht aan de ontwikkelingen in dat land. Zijn voorkeur

ging echter naar andere oplossingen uit. Buys en zijn medestanders redeneerden
meer vanult de klassieke rechtsstaat gedachte, een begrip dat beter bij de
Duitse dan bij de Franse theorie aansloot.
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43. De perio(ie 1900-1945. De ontwerpen van Loeff, de kritiek van Struycken
en oplossingen van eigen bodem: verdere ontwikkeling van het admini-
stratief beroep en gespecialiseerde adminktratieve rerhkpraak

De periode van 1900 tot 1945 is een periode waarin niet de invloed van 66n
bepaald rechtsstelsel doorslaggevend of van bijzonder grote betekenis is
geweest. Eerder is het de periode waarin het Nederlandse stelsel van ad-
ministratiefrechtelijke geschillenbeslechting het karakter kreeg dat het nu nogheeft: een mengvorm van Franse, Duitse en Nederlandse elementen.(174)De Franse invloed bestond in de vorm van het beroep op de Kroon, gehoord de
Afdeling geschillen van bestuur, het oude Conseil d'Etat-model. Het aantal
wettelijke voorschriften waarin die beroepsmogelijkheid geboden werd, nam in
deze periode gestaag toe.
De Duitse elementen zijn te herkennen in het opdragen van administratieve
rechtspraak aan gespecialiseerde administratieve rechters, waarmee in deze
periode een begin werd gemaakt, vooral voor geschillen met een financiele
achtergrond.
De Nederlandse elementen zijn te herkennen in de langzaam toenemende
verbrokkeling van het stelsel, de samenstelling van sommige organen (bij-
voorbeeld de betrokkenheid van de bedrijfsgenoten bij de sociale verzeke-
ringsrechtspraak) en het openstellen van administratief beroep op een groot
aantal personen en instanties, anders dan het beroep op de Kroon. Die lang-
zaam toenemende verbrokkeling van het stelsel van administratieve rechtspraak
is ontstaan omdat men niet in staat was, dan wel niet bereid was, duidelijkvoor den bepaald stelsel te kiezen, zo kan men met Fromont zeggen(175). De
onmacht, en soms ook de onwil (omdat men bijvoorbeeld van mening was datadministratieve rechtspraak principiael ongewenst was, zoals in Struyckens tijd;
of omdat men de benodigde financiale middelen niet beschikbaar wilde stellen,zoals in de jaren '30 en thans) een groot bestuurlijk probleem voortvarend en
doelmatig aan te pakken, lijkt overigens karakteristiek voor de Nederlandse
wetgevings- en bestuursstijl te zijn.
Niet alleen voor het vraagstuk van de administratieve rechtspraak, maar ook op
andere terreinen (men denke aan het nieuw Burgerlijk Wetboek of de deregule-
ringsvoornemens) deed een doet dit verschijnsel zich voor. Het werken met
grootschalige oplossingen waarachter 66n richtinggevende gedachte ligt (zoals
bijvoorbeeld ontstaan en ontwikkeling van de Franse Conseil d'Etat of het
Pruisische stelsel) gaat de Nederlandse wetgever slecht af. In plaats daarvan
zoekt men de oplossing in het tot hanteerbare proporties brengen van het
probleem, bij voorkeur door het bewuste probleem in een aantal onderdelen te
splitsen. Zo ontstond in plaats van "de administratieve rechtspraak", de sociale
verzekeringsrechtspraak, naast de ambtenarenrechtspraak, naast de
belastingrechtspraak en naast de arob-rechtspraak.
Verdere verdeling in "sub-deelproblemen" is ook zichtbaar: pensioenrechtspraak
en militaire ambtenarenrechtspraak hebben zodoende weer aparte banden met
de "gewone" ambtenarenrechtspraak gekregen.
Het voordeel van deze keuze is wel geweest dat verreweg de meeste van de
deeloplossingen zijn gerealiseerd. Dit werd bovendien nog versterkt doordat die
oplossingen vaak werden voorbereid door adviescommissies (of Staatscommissies)
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waarin de grote politieke of maatschappelijke stromingen wel op de een of
andere wijze vertegenwoordigd waren, zodat het advies (al dan niet in de vorm
van een kant en klaar wetsvoorstel) op een redelijke mate van consensus
berustte.
Het nadeel van deze keuze is echter overduidelijk: een groot gebrek aan
overzichtelijkheid voor de burger was het gevolg. Daarnaast ontbreekt ook de
inzichtelijkheid van het geheel: er ligt geen visie meer aan ten grondslag. Van
een stelsel of een svsteem van administratieve rechtspraak is eigenlijk geen
sprake meer geweest, sinds de stopzetting van de parlementaire behandeling
van de ontwerpen-Loeff.
Die stelselloosheid kan goed worden verduidelijkt aan de hand van een aan het
eind van de in deze paragraaf behandelde periode opgesteld overzicht.
Een in 1948 gemaakte inventarisatie toonde dat er naast het beroep op de
Kroon nog 24 andere soorten administratieve beroepsgangen bestonden en 39
verschillende soorten beroepsgangen die, in de opvattingen van de onderzoe-
kers, als een vorm van administratieve rechtspraak beschouwd konden worden.
Er waren 62 wettelijke regelingen die beroep op de Kroon openstelden, iedere
wettelijke regeling kende vaak meer dan 66n beroepsgang op de Kroon
(voorbeeld: de Lager-Onderwijswet 1920 kende 19 verschillende Kroonberoepen).
Er bestonden 101 wettelijke regelingen die beroep op 66n of meer ministers
openstellen en 33 wettelijke regelingen (die van de provincies zelf niet
meegerekend) die elk Un of meer beroepsgangen op Gedeputeerde Staten
bood.(176)
De verbrokkeling van het stelsel werd, met name door het inzetten van
gespecialiseerde administratieve rechters, steeds moeilijker ongedaan te maken.
Naarmate de verbrokkeling verder voortschreed, was elke volgende poging om
algemene oplossingen voor de administratiefrechtelijke rechtsbescherming tot
stand te brengen, minder vergaand in zijn consequenties (Zie achtereenvolgens
de Ontwerp-Loeff, en de verslagen van de commissies-Koolen en De Monchy).
JA.M. van Angeren heeft in dit verband eens gewezen op de ironie schuilend
in het feit dat Loeff, die toch de meest verstrekkende plannen had voor een
alles omvattende regeling, hierin faalde, terwijl hij wel een regeling voor
gespecialiseerde administratieve rechtspraak (de Beroepswet 1902) in het
Staatsblad wist te krijgen.(17D
Kortom, het resultaat van deze periode uitte zich in een soort tweespo-
renbeleid: administratief beroep en gespecialiseerde administratieve rechtspraak.
Ook na 1945 werd dit beleid nog lang volgehouden, zoals in de volgende
paragraaf nog zal blijken.

De Beroepswet 1902

In 1901 kwam de eerste Nederlandse sociale verzekeringswet tot stand: de
Ongevallenwet 1901. (178) Deze regeling, die naar Duits voorbeeld een pu-
bliekrechtelijke grondslag aan de sociale verzekering gaf en daartoe o.a. de
Rijksverzekeringsbank in het leven riep(179), verplichtte de wetgever tot het
vaststellen van een regeling omtrent de beslechting van geschillen
voortvloeiende uit de toepassing van de wet.
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Art. 75 Ongevallenwet 1901 gaf de contouren ree(is aan. Over de voor beroep
vatbare beslissingen van onder meer de Rijksverzekeringsbank zouden raden
van beroep en in hoogste instantie een nog niet nader aangeduid "college voor
het Rijk" oordelen. In de raden van beroep zouden bedrijfsgenoten (werkgevers
en werknemers) als lekenrechters zitting nemen. Het overige zou bij wet
geregeld moeten worden.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Afdeling geschillen van bestuur met
deze taak belast zou worden, maar tegen dit voorstel kwam verzet. De Raad
van State had al een flinke werklast, zij was onvoldoende bekend met
toestanden in het bedrijfsleven en bovendien wenste men betrokkenheid van de
bedrijfsgenoten bij de geschillenbeslechting. Bij de parlementaire behandeling
van de Ongevallenwet koos men dus voor een andere oplossing. Vastgelegd
werd onder meer dat er 6n deelneming van leken-bedrijfsgenoten tn rechts-
bescherming in twee instanties moest komen. Om niet in conflict met de
grondwettelijke bepalingen over de benoemingsvoorwaarden van de rechters te
komen ( art. 166, zesde lid Gw(1887)), meende men, eenmaal kiezend voor
administratieve rechtspraak en niet voor administratief beroep, alleen

lekendeelname aan de rechtspraak in eerste instantie te kunnen toestaan. De
regering wilde met art. 75 niet vooruitlopen op de toekomst van de administra-
tieve rechtspraak en wilde zo min mogelijk regelen, maar de Kamer deelde dit
bezwaar niet.(180)
Kort voor het einde van de regeerperiode van het kabinet-Pierson (1897-1901)
dienden de ministers Cort van der Linden (Justitie) en Lely (Waterstaat, Handel
en Nijverheid) een ontwerp van wet tot uitvoering van art. 75 van de
Ongevallenwet 1901 in.(181)
Het ontwerp wilde administratieve rechtspraak, geheel in de geest van art. 75
Ongevallenwet 1901 aan raden van beroep in eerste instantie opdragen. De
raden van beroep kregen een jurist-voorzitter voor het leven benoemd met
twee leken-bijzitters als vertegenwoordigers van organisaties van

bedrijfsgenoten. Hoger beroep was mogelijk op een college dat 'Administratief
Gerechtshof' zou gaan heten. De regering wenste hier aan te sluiten aan het
verslag van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello, aldus luidde de
toelichting. Aan het Administratief Gerechtshof zou bij de wet ook de
beslissing van andere dan uit de Ongevallenwet 1901 voortvloeiende geschillen
kunnen worden opgedragen,(art. 1, eerste lid, Ontwerp.)(182) Geleidelijk zou
het hof de door de Staatscommissie voorgestelde algemene administratieve
rechtspraak opgedragen krijgen. Gezien de aard van de voorstellen van de
Staatscommissie zou dit betekenen dat aldus administratieve rechtspraak
volgens het contentieux subjectif-model tot stand zou komen. Dat model past
ook bij sociale verzekeringsrechtspraak waar individuele financiele rechten en
aanspraken beoordeeld moeten worden. Artt. 79 jo. 71 Ongevallenwet 1901 wees
ook duidelijk in die richting: de rechter oordeelt over "aanspraken".
In de Memorie van Toelichting werd nog eens ingegaan op de betekenis van
het rapport van de Commissie-Kappeyne van de Coppello. Ook voor wat betreft
het procesrecht is het voor de regering een dankbare bron van inspiratie
gebleken. Duidelijk wordt nogmaals het verband gelegd tussen het stelsel van
het Ontwerp-Beroepswet en het bestaan van "aanspraken van de werkman" ex
art. 79 en 80 Ongevallenwet 1901. (183)
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Ook hier ontbreekt (door de navolging van het verslag van de Staatscommissie)
een gemotiveerde keuze voor het contentieux subjectif-model, maar over de
aard van het voorstel kan toch geen twijfel bestaan. Art. 76 Ongevallenwet
1901 verleende aan het "college voor het Rijk" reeds de bevoegdheid zijn
uitspraak in de plaats van die bestreden beslissing te stellen.(184) Bovendien
kende noch de Ongevallenwet 1901, noch het Ontwerp-Beroepswet andere
beroepsgronden dan die welke onmiddellijk uit de wet volgen (hoogte van de
uitkering, voorwaarden waaronder deze kan worden verleend etc.).
Maar zover zou het niet komen. Kort na de indiening van het voorstel werden
er verkiezingen gehouden, waarna het kabinet-Pierson plaats maakte voor het
Kabinet-Kuyper. De Minister van Justitie uit dat kabinet mr. JA. Loeff kwam
met andere voorstellen. Blijkbaar had Loeff al in 1901 min of meer uitgewerkte
ideeen over de inrichting van de administratieve rechtspraak, zoals die vier
jaar later door hem zouden worden voorgesteld. Loeff wilde niet dat het
ingediende Ontwerp-Beroepswet vooruit zou lopen op een alomvattende regeling
van de administratieve rechtspraak: dat zou hem te zeer binden. Omdat hij om
politieke redenen het voorstel niet kon intrekken, kwam hij met een gewijzigd
ontwerp van wet.(185)
In de Memorie van Toelichting wordt al verwezen naar het komende project. In
afwachting van de beslissing of administratieve rechtspraak aan de gewone of
aan een andere rechter zou moeten worden toegewezen, - dit beschouwden de
indieners als het belangrijkste vraagpunt -kon het ontwerp niet ongewijzigd
blijven. Daarom werd art. 1 van het Ontwerp gewijzigd. Het "Administratief
Gerechtshof' zou "Centrale Raad van Beroep" gaan heten, en uitsluitend worden
belast met de beslissing van geschillen in hoger beroep voortvlociende uit
besluiten van het bestuur van de Rijksverzekeringsbank. Het is niet
onwaarschijnlijk dat Loeff dit voorstel liever helemaal niet in het Staatsblad

zag verschijnen, immers, na aanvaarding van zijn eigen plannen zou intrekking
van de wet, in combinatie met een wijziging van de Ongevallenwet in de rede
hebben gelegen. Loeff had echter geen keus: bij elk ander voorstel zou hij 6f
zijn eigen plannen in gevaar brengen, bf de inwerkingtreding van de eerste
sociale verzekeringswet doen vertragen en geen van beide alternatieven was
voor de minister in politiek opzicht erg aantrekkelijk.(186) De Beroepswet 1902
verscheen dus in het Staatsblad, conform de door Loeff en Kuyper voorgestelde
wijzigingen.(187) Daarmee was de eerste stap gezet naar een verbrokkeld
stelsel van administratieve rechtspraak. Men zette echter ook een stap die
leidde tot erkenning van de gedachte dat rechten en aanspraken van burgers

tegenover een presterende overheid ("Leistungsverwaltung") bescherming door
middel van rechtspraak behoefden. In dit opzicht is de Bercepswet 1902 in
samenhang met de Ongevallenwet 1901 van fundamentele betekenis geweest, en
is Ook het werk van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello niet geheel
terzijde geschoven.

De Ontwerpen-Loeff

De Ontwerpen-Loeff zijn in de geschiedenis van de administratiefrechtelijke
rechtsbescherming van groot belang. Het is opvallend dat deze ontwerpen
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tegenwoordig meer dan vlak na hun indiening de aandacht krijgen die zij
verdienen. De ontwerpen waren ten tijde van hun indiening (1905) fel om-
streden, niet in de laatste plaats door het leerstellige karakter van de Memorie
van Toelichting en enige andere bijbehorende stukken. Het leek er enigszins op
of men in die tijd 6f voor, 6f tegen Loeff en zijn ontwerpen moest zijn.
De ontwerpen zijn niet alleen het werk van Minister van Justitie mr. JA.
Loeff. Voor de realisering van zijn plannen verbond Loeff de Bossche rechter
mr. J.Ph. Suyling als raadadviseur aan zijn departement (Loeff was voor zijn
ministerschap lange tijd advocaat te 's-Hertogenbosch geweest) Suyling werd
later hoogleraar in het burgerlijk recht te Utrecht. Hij bleef ook na Loeffs
ministerschap die post nog bekleden. Hij heeft, zo blijkt uit de brief van
Loeffs opvolger mr. E.E. van Raalte, Minister van Justitie in het kabinet-de
Meester, nog een omvangrijk overzicht van buitenlandse wetgevingen
betreffende de administratieve rechtspraak opgesteld, dat geheel in de geest
van de Ontwerpen-Loeff was geschreven. Van Raalte leek de ontwerpen nog te
steunen: hij bewerkstelligde de indiening van enige vervolg-ontwerpen, terwijl
Loeff -inmiddels kamerlid-zitting had genomen in de Kamercommissie die het
ontwerp voor behandeling voorbereidde. Alleen enkele van die vervolg-
ontwerpen, het betrof wijzigingen van bestaande wetgeving van ondergeschikt
belang, haalden ooit het Staatsblad. De rest werd in 1937 ingetrokken.
Tegenwoordig realiseert men zich dat een aantal bepalingen in de huidige
wetgeving aan de Ontwerpen van Loeff zijn ontleend. (Welke, dat komt hier-
onder nog aan de orde.) In hoofdstuk 2 is al opgemerkt dat Loeff en Suyling
hun tijd een eind vooruit waren door een soort beschikkingsbegrip, avantla-
lettre, te gebruiken in de ontwerpen. Nu wordt in het algemeen meer waar-
derend gedacht over Loeffs poging.(188)
Ironisch is dat in 1984 voorstellen door de Staatscommissie Herziening
Rechterlijke Organisatie zijn gedaan die veel op Loeffs voorstelling over de
organisatie van de rechterlijke macht leken.
Loeff baseerde zijn wetsontwerpen voor een belangrijk deel op een ge-
dachtengoed dat hij al eerder had ontwikkeld namelijk: in zijn proefschrift. In
dat proefschrift "Publiekrecht tegenover privaatrecht" had Loeff een eigen
rechts- en staatsfilosofie opgesteld.(189)
Zich beroepend op de Duitse staatsrechtgeleerde P. Laband (zie over hem ook
hoofdstuk 2), is de staat bij Loeff de "mit Imperium ausgestattete Herr".(190)
Het recht (in objectieve zin) zijn bevelen van de "Herr" krachtens het
"Imperium" gegeven. Het recht is bij Loeff tevens uitvloeisel van de staatswil,
gericht op de verwezenlijking van het staatsdoel: billijkheid en
rechtvaardigheid. Het recht is echter tegelijk de begrenzing van de
staatsmacht. De bestaanbare kring van het objectieve recht acht Loeff in
navolging van Von Sarwey "beperkt tot alle menselijke betrekkingen zetr.(191)
Dit recht valt uiteen in twee grote stukken: het publiekrecht dat de
verhouding tussen de staat en zijn onderdanen regelt en een verhouding van
ondergeschiktheid grondvest, tegenover het privaatrecht dat de betrekkingen
tussen de onderdanen regelt en een verhouding van gelijkheid weergeeft.
De staat blijft bij Loeff een abstractie, zoals hijzelf zegt. De staat kan,
objectief beschouwd, nooit onrecht doen en evenmin zichzelf binden. Zij moet
echter handelen door middel van bestuurders en ambtenaren, feilbare wezens,
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die gebonden moeten zijn aan regels bij de uitoefening van hun functie die zij
niet mogen overschrijden.(192) Ook dit is een functie van het publiekrecht.
Uit het voorgaande vloeit tevens voort dat alle recht in wezen objectief recht
is, dat geldt ook voor het publiekrecht. Subjectieve publieke rechten bestaan
niet. Waar men het bestaan van een subjectief publiekrecht aan zou willen
nemen, acht Loeff niet zozeer een recht van het individu als wel een plicht
van de staat (bijvoorbeeld tot het verlenen van een vergunning) aanwezig.
Wat is nu de plaats van de administratieve rechtspraak in dit geheel? De
administratieve rechtspraak moet op het gebied van het publiekrecht uitspreken
wat recht is, wat de objectieve regel is. Het spreekt vanzelf dat Loeff de
administratieve rechtspraak grondvest op objectieve rechtmatigheidscontrole.
Andere mogelijke oplossingen zoals die van Stahl (die geen administratieve
rechtspraak wilde instellen) verwerpt hij omdat dit niet past bij de gedachte
van de feilbare ambtenaar of minister. De oplossing van Buys (en anderen) die
administratieve rechtspraak beschouwen als geschillenbeslechting over

subjectieve rechten, verwerpt hij ook, aangezien hij het bestaan van die
rechten ontkent.
Administratieve rechtspraak is dus rechtspraak over de beweerde schending van
een rechtsregel, een regel van objectief recht. Voor dit idee zoekt Loeff steun
bij Von Gneist.(193)
Loeffs proefschrift viel op. Het was een zeer omstreden werk waartegen velen

zich afzetten, een effect dat nog sterker werd na de indiening van de
wetsvoorstellen betreffende de administratieve rechtspraak.(194)
Evenals hij later in de door Suyling geconcipieerde wetsvoorstellen zou doen
sloeg Loeff in zijn dissertatie een enigszins leerstellige toon aan. Zijn
denkbeelden waren oorspronkelijk, maar hieraan werd afbreuk gedaan door zijn
wijze van presentatie en de wijze waarop hij allerlei auteurs aanhaalde als hem
dat ter ondersteuning van stellingen juist leek. Dit laatste had soms merk-
waardige consequenties. Hij zag er bijvoorbeeld geen bezwaar in een beroep te
doen op Von Sarwey, terwijl hij diens theorie over de administratieve
rechtspraak als "Schutz der Individualrechte" volstrekt afwees. Rechtspraak als
middel tot handhaving van het objectieve recht is een gedachte uit het werk
van Von Gneist die Loeff aansprak. Von Gneists uitwerking, de samenhang met
interne bestuursorganisatie en preventieve rechtsbescherming, liet Loeff
eigenlijk maar voor wat het was. Stahls gedachte dat men geen
administratieve rechters moest instellen wees Loeff af, maar Loeff wenste toch
opdracht van administratieve rechtspraak niet aan een afzonderlijke
administratieve rechter maar aan de gewone rechterlijke macht.
Deze werkwijze paste Loeff later bij de toelichting van zijn wetsontwerpen ook
toe, en ook dit zal bijgedragen hebben tot het gebrek aan succes dat de
ontwerpen beschoren was. Waar het gaat om beinvioeding vanuit het
buitenland, lijkt de volgende conclusie gerechtvaardigd: Loeff is noch beinvloed
door 66n bepaald auteur, noch aanhanger van den specifiek in het buitenland
bestaand concept van administratieve rechtspraak. Wel haalt hij verschillende,
voornamelijk Duitse auteurs aan, maar hooguit doet hij dit om zijn eigen
opvattingen aan te kunnen spiegelen. De beinvloeding door buitenlands recht is
dus beperkt aanwezig in Loeffs theorie. Loeff kan dus als een edecticus worden
gekenschetst.
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Bij koninklijke boodschap van 17 februari 1905 werden een drietal wets-
ontwerpen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend die gezamenlijk
de Ontwerpen-Loeff vormden. Het eerste ontwerp betrof een Wetboek van
Administratieve Rechtsvordering, het tweede een wijziging van de Wet op de
rechterlijke organisatie en het derde voorstel behelsde een reorganisatie van de
rechterlijke macht alsmede een herziening van de salarissen van de leden van
de rechterlijke macht.
Het tweede ontwerp was nodig om de Wet op de Rechterlijke Organisatie aan
te passen aan het nieuwe stelsel van administratieve rechtspraak. Tegelijkertijd
wilde Loeff de gelegenheid te baat nemen om de rechterlijke macht te
reorganiseren. Alleen van dit laatste voornemen is nog iets terecht gekomen.
(Enige bepalingen over plaatsvervanging, pensioen en salaris vonden hun wet
naar het Staatsblad)
Het voorgestelde Wetboek van Administratieve Rechtsvordering vormde
uiteraard de hoofdmoot van de Ontwerpen-Loeff. In de Memorie van Toelich-
ting ging Loeff (enig ondertekenaar)  nog eens in op de grondslagen van het
nieuw in te voeren stelsel.(195)
"De Overheid is binnen haren kring de hoogste macht in den Staat. Elke
tegenstand, haar geboden, vermag zij neer te werpen; elke dwang haar
aangedaan, desnoods met geweld te breken. Dwang tot doen of niet doen is
derhalve ten aanzien van de Overheid uitgesloten. Eigentijke rechten,
bevoegdheden waarvan de eerbiediging kan worden afgedwongen, kan niemand
tegen de Overheid, als zodanig, bezitten."
Uitgangspunt bleef dus, evenals in Loeffs dissertatie het geval was, de
abstracte staat. De abstracte staat waartegen men geen recht of bevoegdheid
kan bezitten. Wetsschennis vanwege die Overheid kon hooguit door feilbare
menselijke wezens (bestuurders en ambtenaren) worden begaan.
Loeff koos dus op -nogal aanvechtbare- leerstellige gronden uitdrukkelijk v66r
een stelsel van objectieve rechtmatigheidscontrole en tegen een stelsel waarin
subjectieve rechten en aanspraken van de klager de grondslag vormen voor de
rechterlijke controle.
Die rechterlijke controle zou worden opgedragen aan de nieuw in te stellen
administratieve kamers van de gewone rechterlijke macht (bij de rechtbanken,
hoven en de Hoge Raad). Die administratieve kamers zouden worden bemand
met rechters die in de "staatswetenschappen" gepromoveerd waren, en dus
geacht werden een bijzondere deskundigheid op het gebied van het admi-
nistratieve recht te bezitten. De argumenten van Loeff de gewone rechter met
de administratieve rechtspraak te belasten (dit in afwijking van de gedachten
van Buys, de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello en de richting waarin
Loeff zelf zich in zijn dissertatie leek te bewegen), waren echter in hoofdzaak
buiten het administratieve recht of de gedachte achter de instelling van
administratieve rechtspraak gelegen.(196) Loeff verwachtte allereerst met zijn
voorstellen, gecombineerd met de al genoemde reorganisatie van de rechterlijke
macht, financiele voordelen te behalen. Pas daarna kwam het voordeel dat in
Loeffs voorstellen competentiegeschillen tussen de burgerlijke en de
administratieve kamers eenvoudig oplosbaar waren. Tenslotte twijfelde Loeff
aan het niveau van het gezag dat een zelfstandige administratieve rechter zich
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zou kunnen verwerven.
Wat waren nu de kernartikelen van het Wetboek van Administratieve
Rechtsvordering, waarmee de administratieve kamer zou moeten gaan werken?
Artikel 15 Ontwerp Wetboek van Administratieve Rechtsvordering stelde in het
algemeen beroep open tegen besluiten, handelingen en weigeringen van
administratieve organen voor een ieder wiens persoonlijke belangen recht-
streeks door zo'n besluit, handeling of weigering werden getroffen. Geen
enumeratie van geschillen, maar een algemene formule. Aan dit kernartikel
waren een aantal bijzonderheden verbonden.
1. Het artikel gaf een beroepsmogelijkheid om rechtstreeks getroffen per-
soonlijke belangen te beschermen.
Uitdrukkelijk werd in de Memorie van Toelichting bepaald dat dit niet als een
vordering maar als een klacht betreffende verkeerde wetstoepassing moest
worden gezien.(197) Het individu had immers niets te vorderen van de Staat: de
aard van het administratieve recht sloot zoiets uit. Daarom: bescherming van
het belang en niet het onderzoek naar de gegrondheid van een vordering.
Dit hield vanzelfsprekend verband met al eerder besproken "recours objectif'-
karakter dat Loeff en Suyling aan het ontwerp ten grondslag legden. Subjec-
tieve rechten als grondslag van de administratieve rechtspraak werden
onaannemelijk geacht omdat de aard van het publiekrecht zich hiertegen
verzette. In het publiekrecht zou het nu eenmaal niet zo zijn dat schending
van een regel van publiekrecht een subjectieve aanspraak op herstel deed
ontstaan, dit in tegenstelling tot het burgerlijk recht. Uitbreiding van de regel
met een beroepsrecht voor hen aan wie in strijd met een rechtsregel een
verplichting was opgelegd achtte men inconsequent, want hiermee zou men
immers diezelfde grondslag weer verlaten.
Hiermee verzette men zich ook tegen het standpunt van de Commissie-
Kappeyne van de Coppello, dat immers juist wel een bescherming van het
subjectief publiekrecht wilde creeren, maar hieraan gingen de schrijver voorbij.
Discussies met andere opvattingen treft men zelden in de ontwerpen aan.
2. Artikel 15 van het voorgestelde Wetboek van Administratieve Rechtsvor-
dering kende een beperking van het beroepsrecht tot "besluiten, handelingen en
weigeringen". Uit andere artikelen blijkt wat hiermee werd beoogd. Onder
"besluit" werd verstaan elke uitspraak van een administratief orgaan als
zodanig die enig publiekrechtelijk rechtsgevolg teweeg brengt (art. 3). Uit de
Memorie van Toelichting volgt, zo is in hoofdstuk 2 van dit werk al betoogd,
dat hiermee beschikkingen werden bedoeld.(198) Onder "handeling" verstond
artikel 4 een materiele daad van een administratief orgaan als zodanig, datgene
wat nu als feitelijke bestuurshandeling zou worden omschreven. "Weigering" had
zowel betrekking op een weigering te besluiten, als op een weigering te
handelen (artikel 4, tweede lid). De gelijkstelling van beschikkingen en
feitelijke handelingen was in Loeffs visie vanzelfsprekend. De aard van de
handeling (rechtshandeling of feitelijke handeling) was in wezen niet relevant,
het waren beide bevelen van de "mit Imperium ausgestattete Herr".
3. Tenslotte kende artikel 15 een beperking tot handelingen van "admini-
stratieve organen". Een administratief orgaan was iedere persoon of college,
binnen het Rijk, voortdurend of tijdelijk met enig openbaar gezag bekleed,
volgens artikel 1 van het Ontwerp. Artikel 2 formuleerde een elftal
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uitzonderingen. Het beroepsrecht dat de Ontwerpen-Loeff wilden toekennen kan
dus als volgt worden gekenschetst: Een algemeen geformuleerd belangenbe-
schermingsberoep ter zake van beschikkingen en feitelijke handelingen (dan wel
weigeringen die te nemen c.q. te verrichten) van administratieve organen.
Het spiegelbeeld van het artikel dat het beroepsrecht regelde werd gevormd
door de artikelen die de bevoegdheid van de rechter formuleerden.
Omdat de Ontwerpen-Loeff een "recours objectif'-karakter kenden, een be-
roepsrecht waarin geen rechten of aanspraken centraal staan maar de recht-
matigheid van een bepaalde bestuurshandeling, en boven(tien het beschik-
kingsbegrip een (zij het nog niet overheersende) rol speelde, lag het voor de
hand dat de rechter met een vernietigingsbevoegdheid werd uitgerust.
Artikel 183, eerste lid, Ontwerp-Wetboek luidde dan ook: "Indien het gerecht
het beroep gegrond bevindt, verklaart het de aangevallen handeling of
weigering of het aangevallen besluit geheel of ten deele ontwettig", met als
complementaire bepaling artiket 186: "Indien het gerecht het beroep niet
gegrond bevindt verklaart het de aangevallen handeling of weigering of het
aangevallen besluit wettig".
Het wettig dan wel onwettig verklaren van besluiten, handelingen en weige-
ringen was de primaire taak van de rechter. Maar daar bleef het niet bij.
Immers, alleen aan een verklaring dat een aangevallen besluit, handeling of
weigering onwettig was had de klager niet veel. De gepleegde rechtsschennis
moest nu ook daadwerkelijk worden opgeheven. De rechter moest ook de be-
voegdheid verleend worden de toestand te doen intreden die ingevolge de wet
bestaan moest.
Maar hield dit niet het gevaar in dat "de rechter op de stoel van de admi-
nistratie ging zitten", waarvan Loeff later door Struycken zou worden be-
schuldigd? Hierin schuilde een probleem, namelijk dat van de verhouding tussen
rechter en administratie.
De Ontwerpen-Loeff werden opgesteld in een tijd waarin de overheid in steeds
sterkere mate in het maatschappelijk leven ging ingrijpen. Dit verschijnsel
uitte zich in een toename van het aantal wettehyke voorschriften. Die
wettelijke voorschriften zelf lieten echter een steeds grotere beleidsruimte aan
de administratie. De wetgever zocht daartoe zijn toevlucht enerzijds in het
scheppen van discretionaire bevoegdheden ("het vrije goedvinden der
administratie", heette het bij Loeff, "het freies Ermessen" vaak geredigeerd als
"kan"-bepaling) en anderzijds in het stellen van vage normen (zich dikwijls
bedienend van termen als "in het belang der openbare orde").
Loeff realiseerde zich dit terdege. Hij zag in dat het hanteren van de
enumeratiemethode, waarmee men, behalve dat men er de competentiegrens met
de burgerlijke rechter mee aan kon geven, ook kon aangeven welk overheids-
optreden door de administratieve rechter getoetst kan worden een te beperkt
(want te willekeurig) en daardoor eigenlijk een verouderd concept was. In een
tijd gekenmerkt door een toenemend optreden van de wetgever zou men dan
telkens gedwongen zijn de enumeratielijst opnieuw te bezien.(199) Wat voor
oplossing bedacht Loeff voor dit probleem?
Hirsch Ballin heeft in zijn preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging
gewezen op het feit dat Loeff gevolgen verbond aan het onderscheid tussen
discretionaire bevoegdheden en vage normen.(200) Loeff ging er van uit dat de
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rechter ten aanzien van vage normen "zijn weg temidden dier ongewisse
begrippen zeer wel weet te vinden" (201) en dus de hantering van deze normen
door administratieve organen voor rechterlijke toetsing vatbaar achtte. Het
"vrije goedvinden der administratie" achtte Loeff echter onaantastbaar. De
bevoegdheid van de administratieve rechter zelf te besluiten moest dan ook
wijken voor het vrije goedvinden der administratie. Was er eenmaal sprake van
"vrij goedvinden" dan kon de rechter niet toetsen: binnen het gebied van het
vrije goedvinden was de administratie geheel vrij en kon zij dus nooit in strijd
met de wet handelen, dan is zij niet door het recht gebonden, zo luidde
destijds de theorie.(202) (Dat het "vrije goedvinden van de administratie" ook
rechtens gebonden is, was een opvatting die in Loeffs jaren nog zeer weinig
gehoord werd. Niettemin begint bij een enkeling in die dagen dit besef door te
dringen, men zie bij voorbeeld de dissertatie van J.J. Boasson.)(203)
De aanvulling van de rechterlijke vernietigingsbevoegdheid met de bevoegdheid
zelf in de zaak te voorzien was op zichzelf iets dat eigenlijk niet helemaal
paste bij een "recours objecetif'(204), zoals bijvoorbeeld het recours pour excas
de pouvoir. Loeff liet de buitenlandse voorbeelden op dit punt echter voor wat
zij waren. Consequent -als men tenminste Loeffs idee van het recht als een
geheel van bevelen tot uitgangspunt neemt- komt Loeff tot de gedachte dat uit
het recht voortvloeit wat in concreto gedaan moet worden, en dat de rechter
eventuele misstanden corrigeert. Artikel 184 Ontwerp-Wetboek van

Administratieve Rechtsvordering luidde dan ook: "Indien het gerecht een besluit
onwettig verklaart, veroordeelt het met eerbiediging van het vrije goedvinden
der administratie, den verdediger om te besluiten, hetgeen deze ingevolge het
publieke recht besluiten moet.
Indien het vrije goedvinden der administratie ten aanzien van het besluit tot
het nemen waarvan de verdediger veroordeeld worden moet, volstrekt uitgeslo-
ten is, kan de rechter, in plaats van den verdediger, dit besluit in zijne
uitspraak vaststellen". Artikel 185 bevatte een overeenkomstige regeling met
betrekking tot weigeringen.
De artikelen 15 (in samenhang met de artikelen 1 tot en met 6) en 183 tot en
met 186 kunnen, gelet op de aard van de rechtsbescherming die het Ontwerp-
Wetboek wilde bieden, worden hier beschouwd als de kern van het voorstel-
Loeff.
Deze bepalingen lenen zich, naast Loeffs keuze voor de gewone rechter als
administratieve rechter, het best voor vergelijkingen met het recht van andere
landen.

Uit de Memorie van Toelichting blijkt al dat Loeff en Suyling zich weinig
direct door buitenlandse bronnen hebben laten beinvloeden. Als het zo eens
van pas leek te komen, hadden de opstellers van het stuk wel eens een
verwijzing naar "buitenlandsche toestanden" opgenomen, maar dit geschiedde

steeds op een willekeurige wijze. Bij de indiening van de ontwerpen ontbrak
dan ook een goed en duidelijk overzicht van organistie en opzet van de
administratieve rechtspraak in de belangrijkste landen van Europa. Toch zou
het wel voor de hand gelegen hebben dit overzicht op te stellen. Wanneer men
genoodzaakt is belangrijke keuzes te maken is het nuttig te bezien welke
ervaringen men in het buitenland met de ddir gevonden oplossingen heeft
opgedaan.
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Hoe het ook zij, 66n jaar na de indiening van de wetsvoorstellen bood Loeffs
opvolger Van Raalte bij brief van 5 februari 1906 een overzicht van
buitenlandse wetgevingen aan de Tweede Kamer aan.(205) Uit minister Van
Raaltes brief blijkt dat Suyling dit overzicht vervaardigd heeft. Het overzicht
bevatte echter geen onbevangen analyse van de buitenlandse rechtsstelsels die
er in besproken zijn. Hoofdzakelijk diende het om Loeffs uitgangspunt dat
subjectieve rechten en aanspraken geen juiste basis voor een stelsel van
administratieve rechtspraak vormden te ondersteunen. De historische

achtergronden die hebben geleid tot het ontstaan van de diverse stelsels
werden meestal volstrekt genegeerd. Niettemin heeft het overzicht 66n groot
voordeel. Suyling heeft aan het slot de belangrijkste wettelijke bepalingen van
de meeste door hem besproken rechtsstelsels opgenomen, zij het soms
onvolledig, zodat een vergelijking met de Ontwerpen-Loeff toch mogelijk is.
Besproken werden Oostenrijk, Pruisen, WOrttemberg, Saksen, Beieren, Frankrijk
en Italiel.
In de voorgaande paragraaf zijn Oostenrijk, Pruisen, Wurttemberg en Frankrijk
al min of meer uitgebreid aan de orde gekomen. (Saksen, Beieren en Italid zijn
vanwege hun voor de Nederlandse ontwikkelingen relatief geringe belang buiten
beschouwing gelaten, ook hier zullen deze landen niet nader behandeld
worden.) De Franse wetgeving (d.w.z. de wet van 24 mei 1872) leent zich
moeilijk voor vergelijking. Het regelingsobject betrof niet zo zeer de
administratiefrechtelijke · geschillenbeslechting, als wel organisatie en

bevoegdheden van de Conseil d'Etat. Het moet hier dus bij een vergelijking
met de eerste drie genoemde staten blijven.
De kernartikelen van de Oostenrijkse wetgeving waren artt. 2 en 7 van het
"Gesetz vom 22. October 1875 (RGB/. 1876,30) betreffend die Errichting eines
Verwaltungsgerichtshofes".
Artikel 2 luidde: "Der Verwaltungsgerichtshof hat in alleen Fallen zu erkennen
in denen Jemand durch eine gesetzwidrige Entscheidung oder Verfugung einer
Verwaltungsbeh6rde in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. (...)". Op
deze bepaling werden in artikel 3 een aantal uitzonderingen geformuleerd
(onder andere voor zaken die onder de gewone en de constitutionele rechter
thuishoorden), waarvan er den luidde: "Angelegenheiten in denen und insoweit
die Verwaltungsbeh8rden nach freiem Ermessen vorzugehen berechtigt sind".
Een vergelijking met artikel 15 Ontwerp-Wetboek van Administratieve
Rechtsvordering laat zien dat overeenkomsten bestonden in het gebruik van een
algemene competentieformule. Voor het overige verschilt de regeling: artikel 15
beperkte zich niet tot Entscheidungen en Verfugungen (beschikkingen) en
kende een belangenbescherming in plaats van een bescherming van subjectieve
rechten. Bovendien bestond er in Oostenrijk een algemene uitzonde-
ringsclausule voor besluiten genomen binnen de sfeer van het freies Ermessen.
De bevoegdheid van de Oostenrijkse rechter beperkte zich volgens artikel 7
van genoemde wet in beginsel tot vernietiging wegens strijd met de wet van de
aangevallen beschikking, waarna de zaak terugverwezen werd naar het orgaan
dat de beschikking gegeven had, dat echter diende te handelen volgens de
rechtsopvatting zoals die door de rechter in zijn uitspraak was neergelegd. Dat
verschilt weer van de constructies van de artt. 183, 184, 185 en 186 Ontwerp;
de bescherming voor het vrije goedvinden der administratie bestond alleen daar
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waar de rechter zelf in de zaak kon voorzien.
Ook van de Pruisische wetgeving verschilde het ontwerp aanzienlijk. Dit stelsel
kende weliswaar de objectieve rechtmatigheidscontrole als grondslag van de
administratieve rechtspraak, maar de beroepsmogelijkheden waren verdeeld: par.
50 van het Gesetz uber die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
(GS.S.195) (af te korten met LVG) luidde: "Das Gesetz bestimmt in welcher
Weise Verfugungen (Bescheide, Beschlusse) in Verwaltungssachen angefochten
werden kdnnen. Zur ersten Anfechtung dienen in der Regel die Beschwerde
oder die Klage im Verwaltungsstreitverfahren (...)". Het betrof hier de zaken
die door de enumeratielijst (het "Gesetz Ober die Zustandigkeit der
Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeh6rden vom 1. August 1883 (GS.S.237)")
stuk voor stuk werden genoemd. Hier waren verwijzingen naar het freies
Ermessen etc. niet nodig. In het Zustandigkeitsgesetz werd ook steeds voor
ieder geschil de bevoegde beslissende instantie aangewezen, werden
bevoegdheden zonodig nader omlijnd en nog een aantal procesrechtelijke
regels gegeven.
Par. 127 LVG kende wel een algemene bevoegdheidsformule: "Gegen polizeiliche
Verfugungen der Orts- und Kreispolizeibeh8rden findet, soweit das Gesetz nicht
ausdrucklich Anderes bestimmt, die Beschwerde statt (...)". Dit beroep kon
alleen gegrond worden op rechtsschending of een onjuiste feitenvaststelling
door het bestuursorgaan. Uit de formulering volgde dat dit tevens de
toetsingsgronden voor de rechter waren.
Een vergelijkbare splitsing van de competentie bestond in Wurttemberg. Artikel
1 van het Gesetz uber die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876
(Reg. Bl. S.485) bepaalde echter voor alle categorieen geschillen: "Der
Verwaltungsrechtsweg findet statt bei Streitigkeiten und Beschwerden in
Beziehung auf Anspruche und Verbindlichkeiten aus dem 6ffentlichen Recht in
den im gegenwartigen Gesetz bezeichneten Fiillen". Vooraf ging dus een
bepaling die het recours subjectif-karakter voor alle soorten geschillen duide-
lijk vastlegde. Voor de geenumereerde geschillen bestond er geen beperking tot
Entscheidungen en Verfugungen. Deze geschillen werden zonder meer opgesomd.
Die beperking bestond wel voor de restgroep van geschillen waarop de
algemene formule van Art. 13 VwRPRG toezag. Hier was beroep alleen mogelijk
op grond van schending van een recht, oplegging van een verplichting in strijd
met de wet of strijd met de wet. Hierop bestond wel de uitzondering dat het
beroep uitgesloten was wanneer de wet het bestuursorgaan bevoegd verklaarde
"nach Ermessen" te besluiten. Voor Pruisen, Oostenrijk, Wikttemberg en
Frankrijk gold bovendien dat in geen van die landen administratieve
rechtspraak was opgedragen aan de gewone rechter.
Uit het in paragraaf 4.2 behandelde en het bovenstaande blijkt dat de
Ontwerpen-Loeff op geen enkel punt een duidelijke beTnvloeding door buiten-
landse bronnen tonen. Loeffs werk paste in geen enkel bestaand buitenlands
model. Het is echter niet onmogelijk dat verschillende elementen van Loeffs
voorstel zoals de algemene formule; het recours-objectif-karakter; het
besluiten-, handelingen- en weigeringen-complex; het begrip administratief
orgaan; de positie van vage normen en discretionaire bevoegdheden en de
bevoegdheden van de rechter, ieder afzonderlijk aan een of meer buitenlandse
voorbeelden ontleend zijn. In het voorgaande is al opgemerkt dat Loeff zich in
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zijn dissertatie op tamelijk willekeurige wijze beriep op enkele buitenlandse
schrijvers. De weinige verwijzingen in de Memorie van Toelichting naar
buitenlandse situaties of voorbeelden lijken ook onvoldoende doordacht,
evenals de instelling waarmee Suyling zijn overzicht van buitenlandse wetge-
vingen schreef.
Welke bepalingen (of delen van bepalingen) door buitenlandse wetgeversgeinspireerd zijn, is moeilijk na te gaan. De algemene formule is wellicht
afgeleid van het Oostenrijkse voorbeeld, het begrip administratief orgaanwellicht van de in de diverse Duitstalige regelingen voorkomende term "Ver-
waltungsbeh8rde". Het begrippencomplex besluiten, handelingen en weigeringen
heeft wellicht ten aanzien van het eerste bestanddeel enige invloed ondergaan
van Entscheidung, Verfugung, Bescheide, Beschlusse enz. enz.- Beroep tegen
feitelijke handelingen kwam echter nergens voor. Waarschijnlijker is het echter
dat de omschrijving van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello hier
meer invloed heeft gehad. Loeff heeft, in andere bewoordingen, een formulering
gekozen die hetzelfde uitdrukt als die van de Staatscommissie ("beschikking,
handeling of verzuim").
Het "recours objectif'-karakter van Loeffs visie op de administratieve
rechtspraak vloeit rechtstreeks voort uit zijn eigen rechts- en staatsop-
vattingen.Het is aannemelijk dat buitenlandse bronnen hier geen directe
invloed hebben uitgeoefend.
Ingewikkelder ligt de zaak bij de positie van de vage normen en discretionaire
bevoegdheden in samenhang met de bevoegdheden van de rechter beschouwd.
Niet duidelijk is waar Loeff het verschil in behandeling tussen de twee
categorieen normen op baseert. Wellicht komt hij tot het onderscheid omdat
een vage norm vaak met het oog op de behartiging van een bepaald belang ofhet bereiken van een bepaald doel ("in het belang van de openbare orde", "tervoorkoming van brandgevaar") in het leven geroepen lijkt te zijn en daardoor
een minder vergaande strekking lijkt te hebben dan een discretionaire
bevoegdheid (waarvan immers toen werd aangenomen dat die de administratie
volledig vrijliet). Het is niet onmogelijk dat buitenlandse rechtsstelsels ook hier
van invloed zijn geweest, al moet hierbij bedacht worden dat de theorie over
het "freies Ermessen" en de "unbestimmte Rechtsbegriffe" in Duitsland in die
tijd het hoogtepunt van zijn ontwikkeling zeker nog niet had bereikt. WeI
wordt in diverse rechtsstelsels (Oostenrijk en Wurttemberg) in de wetgeving de
bepaling opgenomen die besluiten genomen krachtens "freiem Ermessen"
vrijwaren van rechterlijke toetsing. De conclusie kan dus luiden dat de
Ontwerpen-Loeff slechts incidenteel mede door buitenlandse bronnen zijn
beinvloed.
De Ontwerpen-Loeff zijn door veel schrijvers al eerder uitvoerig besproken.Dit is de reden, waarom op deze plaats alleen op de kernartikelen nader is
ingegaan. Onderwerpen van bijvoorbeeld procesrechtelijke aard,   de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen of de verwijzingsregelingen bij
competentiegeschillen, enz. enz. blijven hier buiten beschouwing.
Het is bekend dat de Ontwerpen-Loeff bijzonder veel en bijzonder fel zijn
bekritiseerd. V66r de indiening van de ontwerpen had de Raad van State de
Koningin al geadviseerd de ontwerpen in de vorm zoals zij daar lagen niet aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.(206) Bekend is ook het in
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nogal arrogante bewoordingen gestelde Nader Rapport waarmee de minister de
op- en aanmerkingen van de Raad van State beantwoordde.(207)
De parlementaire behandeling van de ontwerpen verliep eveneens weinig voor-

spoedig. Er is in 1911 nog een Memorie van Antwoord uitgebracht en een
Eindverslag in 1915, maar een openbare behandeling heeft niet meer plaats-
gevonden. Van het begin af aan was het duidelijk dat de ontwerpen weinig
kans maakten wet te worden. Daar kwam nog bij dat veel onderwerpen in de
oorspronkelijke ontwerpen nog niet of nog niet voldoende geregeld waren. Om
het totaal-ontwerp goed te kunnen beoordelen moest dus eerst op een ontwerp-
invoeringswet worden gewacht.
De kritiek richtte zich in hoofdzaak tegen de doctrinaire achtergrond van de
ontwerpen (Loeffs opvattingen over recht en staat); tegen de opzet van
toetsingsmogelijkheden van de rechter (waaronder begrepen Loeffs vage
normen) en tegen de regeling dat de rechter in de gevallen bepaald in artt.
184, tweede lid en 185, tweede lid Ontwerp-Wetboek van Administratieve
Rechtsvordering zijn uitspraak in de plaats van die van het administratief
orgaan kon stellen (schrapping van die leden volgde).
Veel kritiek richtte zich tegen de opvatting van de minister volgens welke het
verschil tussen waarborg- en instructienormen werd verworpen. (208) Het was
een, wellicht mede naar aanleiding van de beschouwingen van de
Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello, overigens niet door ieder gedeelde
opvatting dat een belanghebbende slechts een recht van beroep toekwam
wanneer er door de administratie een norm geschonden was die uitdrukkelijk
beoogde de burger een waarborg te verschaffen. Aan een norm die de overheid
"slechts" bepaalde taken opdroeg, een instructienorm, kon de burger niet
rechtstreeks enig recht ontlenen. Het onderscheid werd al door Von Sarwey
(zie paragraaf 4.2) gemaakt en is later ook in de jurisprudentie van de Hoge
Raad verschenen.(209) In ieder geval verwierp de minister dit onderscheid. Uit
het rapport van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello was al gebleken
dat het onderscheid tussen instructienorm en waarborgnorm in concreto
dikwijls moeilijk te maken was. Volgens de minister moest de rechter dit
uitmaken: Loeff had vertrouwen in de rechter, ook waar het ging om het
hanteren van vage normen, zo bleek al. Na aandrang van de Kamer bleek de
minister bereid in de Invoeringswet bepalingen op te nemen die het de rechter
mogelijk maakten besluiten te vernietigen op grond van ddtournement de
pouvoir. Dit om te voorkomen dat de rechter te spoedig het bestaan van een
discretionaire bevoegdheid zou aannemen die hij moest eerbiedigen. Omdat
genoemde Invoeringswet nooit tot stand is gekomen (er is ook nooit een
wetsvoorstel vervaardigd), bleef het bij een voornemen. Niettemin ligt hier de
oorsprong van de later in de wetgeving betreffende de crisisrechtspraak en de
Ambtenarenwet 1929 opgenomen combinatie van de vernietigingsgronden strijd
met toepasselijke algemeen verbindende voorschriften en "ddtournement de
pouvoir".
Opvallend is ook de gang van zaken rond een ander kritiek punt. Door
sommige kamerleden werd de mening verkondigd dat de rechtsmacht van de
administratieve rechter wel erg groot werd als zijn wettigverklaring (c.q.
onwettigverklaring) bindend zou zijn ten opzichte van een ieder, zoals het
Ontwerp wilde. Dit gaf de minister in de Memorie van Antwoord (uitgebracht
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op 25 november 1911, doch eerst bij het Verslag van de kamercommissie van 9
augustus 1915 gepubliceerd) aanleiding tot het maken van een aantal opmer-
kingen van fundamentele aard. Loeff was inmiddels weer kamerlid geworden, en
na Van Raalte was Regout minister van justitie geworden. Regout huldigde
blijkbaar andere opvattingen over de grondslag van de administratieve
rechtspraak. Het ontwerp, aldus de minister, bevatte bovenbedoelde bepaling als
uitvloeisel van zijn grondslag, handhaving van het objectieve recht. Uit de
kamer werd toen opgemerkt dat, wilde men Loeffs idee van administratieve
rechtspraak als handhaving van het objectieve recht werkelijk consequent
toepassen, men een administratiefrechtelijk Openbaar Ministerie zou moeten
instellen dat ambtshalve de klachten bij de rechter aanbracht. Deed men dit
niet, dan zou toch eigenlijk de leer der subjectieve rechten weer worden
omhelsd. De minister wees die interpretatie af, de gedachte achter het ontwerp
was en bleef weliswaar de ontkenning van de theorie der subjectieve publieke
rechten maar er was volgens hem toch enige toenadering mogelijk tussen deze
opvatting en die van het andere kamp. Subjectieve publieke rechten bestonden
dan wel niet, maar er bestonden wel een soort quasi-subjectieve rechten, het
"door de wet beschermd belang (dat) aanspraak geeft op herstel van
grieven".(210)
Met deze kunstgreep was natuurlijk de fundering onder Loeffs nog in de
steigers staande bouwwerk aangetast. Kruseman en Van Buuren noemen de dis-
sertatie van M.W. Scheltema als mogelijke bron van deze ommekeer in de
opvatting van de regering.(211) (Scheltema zag rechtspraak als het vaststellen
van een rechtsverhouding waarover onzekerheid bestond. De rechter kon alleen
benaderd worden door "partijen" bij die rechtsverhouding. Het partij-zijn was
afhankelijk van de geldende wettelyke voorschriften.(212)
Veel kritiek kwam er tenslotte nog op de organisatie van de administratieve
rechtspraak. Het stelsel was tamelijk ingewikkeld. Doordat aan het beroep op
de administratieve rechter vaak nog een administratief beroep voorafging,
ontstond er in die gevallen een situatie dat er achtereenvolgens meer dan drie
beroepsinstanties en rechters over de zaak konden oordelen.
Voordat de kritiek van Loeffs bekendste tegenstander Struycken wordt
besproken, is het de moeite waard een beoordeling van Loeffs ontwerpen te
formuleren. De sterkste kanten van Loeffs streven waren het -ondanks het feit
dat hij elementen van zijn ontwerp op een nogal willekeurige wijze aan
buitenlandse schrijvers en wetgeving ontleende- originele karakter van zijn
werk en zijn verbeeldingskracht.
J. van der Hoeven heeft verscheidene malen gewezen op het feit dat Loeff een
goed inzicht had in de met de grondslagen van een stelsel van administratieve
rechtspraak verbonden vraagstukken.(213) Hij noemde daarbij onder meer het
fundamentele verschil tussen bescherming van rechtsaanspraken en bescherming
tegen aantasting van belangen; het hanteren van vage normen en discretionaire
bevoegdheden. Hier wordt er nog aan toegevoegd: de relatie tussen
beschikkingsbegrip en rechtsbescherming. Deze is bij Loeff nog niet
uitgewerkt, maar het feit dat Loeff dit op die manier uitwerkte is een
opvallend begin, een kleine dertig jaar voor Van der Pots opstel in
Nederlandsch Bestuursrecht.
De in dit werk als positief gewaardeerde elementen hebben echter in Loeffs

214



nadeel gewerkt: zijn originaliteit werd -om met Van der Hoeven (214) te
spreken- tot leerstelligheid en zijn verbeeldingskracht sloeg hier en daar om in
perfectionisme. Daarnaast -het is hierboven al eerder genoemd- ging Loeff een

zeker opportunisme niet uit de weg, waar het ging om oplossingen uit het
buitenland en zijn keuze voor de gewone rechter.
De ontwerpen zijn -zoals bekend- nooit wet geworden, in 1937 werden zij
uiteindelijk ingetrokken. Toch zijn een aantal onderdelen ervan van een meer
blijvende waarde geweest. De "besluiten, handelingen en weigeringen" hebben
hun weg gevonden naar de Wet Crisisrechtspraak 1918, de Ambtenarenwet 1929
en de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie.
Evenzo vond het begrip "administratief orgaan" zijn weg naar de Ambtena-
renwet 1929, de Wet bab en de Wet arob. En tijdens de parlementaire behan-
deling wordt voor het eerst de gedachte geuit de beroepsgronden aan te vullen
met het verbod van d6tournement de pouvoir. Deze beroepsgrond wordt nadien
in vrijwel alle wetgeving betreffende de administratieve rechtspraak opgenomen.

De kritiek van Struvcken

De bekendste tegenstander van de Ontwerpen-Loeff was -het is bekend-
ongetwijfeld prof. mr. AA.H. Struycken, toen hoogleraar staats- en volkenrecht
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Omdat de strijd tussen Loeff
en Struycken al vele malen is beschreven zal hier voornamelijk aandacht
geschonken worden aan de opvallende wijze waarop Struycken het buitenlands
recht in de discussie heeft betrokken. Vijf jaar na de indiening van de
ontwerpen (1910) verscheen Struyckens brochure "Administratie of

Rechter".(215)
Struycken oordeelde dat de ontwerpen berusten op een verouderde, formele
visie op de rechtsstaat. De ontwerpen gingen uit van een situatie waarin
burger en overheid tegenover elkaar stonden. In die toestand fungeerde de wet
als een waarborg voor de burger. De wet beschermde zijn positie. De rechter
had zich een min of meer onafhankelijke positie verworven en was daarin
belast met het handhaven van de wet. Struycken verwierp deze gedachten. Hij
ging uit van een situatie waarin burger en administratie niet tegenover elkaar
maar naast elkaar stonden, een situatie waarin de administratie niet langer een
volksvreemd "de levenskring des burgers bedreigend element" was.(216)
Wetgeving, administratie en rechtspraak waren niet meer dan drie verschillende
staatkundige functies binnen ten gemeenschap. Ook aan Struycken was het niet
ontgaan dat de wetgever door de toenemende invloed van de overheid op het
maatschappelijk leven steeds meer zijn toevlucht moest zoeken tot het stellen
van vage normen en verlenen van discretionaire bevoegdheden en tot het
gunnen van meer handelings- en beoordelingsvrijheid aan de administratie.
Deze terugtred van de wetgever noodzaakt tot het nemen van maatregelen die
moeten voorkomen dat de individuele vrijheden niet door administratieve wille-
keur worden aangetast. Struyckens leidend beginsel is dan ook dat er
"behoorlijke administratie" moet plaatsvinden.(217) Wettigheidscontrole alleen is
niet voldoende, het gaat om wettigheid En behoorlijkheid.
Het instellen van administratieve rechtspraak had echter grote nadelen. Het
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zou neerkomen op een scheiding van staatsfuncties die Struycken blijkbaar als
bedreigend voor de gemeenschapsgedachte zag. De rechterlijke macht zou zo
een doublure worden van de administratie of, erger, de rechterlijke macht zou
zich teveel vrijheid veroorloven en feitelijk de leiding der administratie
overnemen. De rechter was daartoe sociaal en technisch niet voldoende
deskundig.(218)
Hoe moest dan de "behoorlijke administratie" verzekerd worden? Niet door een
scheiding van functies maar door een behoorlijke inrichting van de organen en
een versterking en uitbreiding van hun judiciele werkwijze.(219) Hieruit mag in
elk geval worden afgeleid dat Struycken een sterk voorstander van het
administratief beroep als voornaamste vorm van administratiefrechtelijke
geschillenbeslechting was. Gedeputeerde Staten, Minister en Kroon worden
genoemd als voorbeelden die Struycken blijkbaar voor ogen had.(220) Een
enkele schrijver wil in Struyckens betoog lezen dat hij ook een plaats voor de
gespecialiseerde administratieve rechter wilde inruimen.(221)
Struycken was als logische consequentie van zijn gemeenschapsgedachte een
tegenstander van toetsing van vage normen en discretionaire bevoegdheden
door een rechter. Het onderscheid tussen beide categorieen maakte hij wel,
maar voor de bevoegdheden van een administratieve rechter was dit niet
relevant. Struycken ging ervan uit dat het (in de geest van het Ontwerp-Loeff
geredeneerd) de rechter zou zijn die de grens van het vrije goedvinden in
concreto zou moeten aangeven (denk aan de artt. 184 en 185 Ontwerp). Maar
waar lag die grens? De wetgever zag in een norm of een complex van normen
66n werkterrein, ten "ondeelbaren geestesarbeid". "De vraag is nu welk deel in
dien arbeid zal de administratie, welk deel de rechter verrichten."(222) In
Struyckens visie kon het aan de rechter niet worden overgelaten die grens te
trekken: ook daarmee zou het gevaar van de rechter die de leiding der
administratie overneemt reeel kunnen worden.
Opvallend is Struyckens argumentatie. Om zijn grondgedachte van behoorlijke
administratie nader te adstrueren gebruikt hij buitenlandse voorbeelden.
Buitenlandse voorbeelden die beter gebruikt hadden kunnen worden om het
tegenovergestelde standpunt te ondersteunen: het standpunt dat behoorlijke
administratie juist bevorderd kan worden door over te gaan tot het instellen
van administratieve rechtspraak.
Schrijvend over de Franse Conseil d'Etat stelde Struycken dat dit orgaan
vooral een administratief orgaan was dat in zijn werkzaamheid "de grenzen
eener wettigheidscontrole" steeds meer verliet en ertoe overging alle admi-
nistratieve handelingen op behoorlijkheid en billijkheid te toetsen.(223)
Struycken deed een beroep op het werk van Hauriou en diens idee dat er
behalve de gebruikelijke toetsingsgronden van het recours pour excts de
pouvoir (incompttence, vice de forme, ddtournement de pouvoir en violation de
la loi) nog dEn algemene vernietigingsgrond bestond: de "moralitd admi-
nistrative". Was vernietiging op een van de klassieke gronden niet mogelijk,
dan kon vernietiging wegens strijd met de moralitt administrative als reserve-

toetsingsgrond worden uitgesproken. Hauriou stond in die opvatting echter
alleen. Noch de Conseil d'Etat noch de wetenschap zijn Hauriou hierin
gevolgd.(224)
Struyckens visie was onjuist. Hij kon of wilde niet inzien dat de Conseil d'Etat
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ondanks zijn wat aparte rechtspositie zich -zeker sinds 1872- tot een volwaar-
dige administratieve rechter had ontwikkeld die in Struyckens dagen op een
terughoudende wijze administratieve besluiten toetste.
Een vergelijking met Pruisen gaat evenmin op. Zeker was het zo dat, zoals
Struycken schreef, het Preussisches Oberverwaltungsgericht zich ondanks zijn
door de Pruisische wetgever zo beperkte bevoegdheden zich inzette om deze
bevoegdheden zo ruim mogelijk uit te leggen en toe te passen.(225) Maar het
Oberverwaltungsgericht was, hoe men het ook wendt of keert, een zelfstandige
administratieve rechter.
Waarom Struycken dit voorbeeld aanhaalt om er zijn stellingen mee te
ondersteunen is niet duidelijk. Blijkbaar voelde Struycken veel voor de in zijn
tijd in Engeland functionerende quasi-rechtspraak van enkele nu niet meer
bestaande organen. Een vergelijking van Nederlands en Engels recht op het
institutionele vlak is echter niet zonder bezwaar. De historische

eigenaardigheden van beide rechtsstelsels maken dit bijzonder moeilijk. Ook dit
miskende Struycken in zijn brochure.
Het is overbekend dat Struyckens strijdschrift een grote invloed had. Het is
thans moeilijk na te gaan of Struycken destijds velen van de juistheid van zijn
visie heeft kunnen overtuigen, of dat zijn pamflet (al of niet toevallig) op het
juiste tijdstip verscheen om de toch al onder politici, ambtenaren en juristen
bestaande terughoudendheid ten aanzien van het instellen van administratieve
rechtspraak te vergroten. Daar komt nog bij dat Struycken behalve de
fundamentele bezwaren ook de praktische bezwaren tegen de aanhangige
ontwerpen deelde.
Hoe het ook zij: Struyckens invloed op de verdere gang van zaken betreffende
de regeling van de algemene administratiefrechtelijke geschillenbeslechting kon
worden omschreven in twee, nauw met elkaar verband houdende gedachten, die
deze periode (van i 1900 tot 1945) en een groot deel van de volgende periode
(van 1945 tot heden) zouden kenmerken:
1.Algmene administratiefrechtelijke geschillenbeslechting dient zo veel mogelijk
plaats te hebben in de vorm van administratief beroep. Een uitzondering op
deze regel kan wellicht worden aangenomen voor die gevallen waarin het
geschil een financiele achtergrond heeft (of een daarmee onmiddellijk verband
houdende achtergrond). Hierbij kan men denken aan belasting- en sociale
verzekeringsgeschillen of geschillen betreffende het ambtenarenrecht.
2.Toetsing van administratieve besluitvorming aan geschreven en ongeschreven
recht (er moet wel worden aangenomen dat Struyckens norm "behoorlijke
administratie" zowel geschreven (de wettigheidscontrole) als ongeschreven recht
omvat) kan, wanneer deze door een rechter geschiedt, slechts beperkt zijn.
Buiten dit gebied is de administratie vrij. Volledige toetsing van administratieve
besluitvorming is alleen in administratief beroep mogelijk.(226)
Aan Struyckens concept ligt geen buitenlands voorbeeld (hetzij een schrijver,
hetzij een stuk wetgeving) op onmiddellijke wijze ten grondslag. Struycken
ging net als Loeff te werk: op tamelijk willekeurige (soms zeer aanvechtbare)
wijze ontleent hij argumenten aan buitenlandse voorbeelden om er zijn
gedachten mee te ondersteunen. Het idee van "behoorlijke administratie" en de
keuze voor het administratief beroep (en parlementaire controle) zijn niet in
overwegende mate ontleend aan buitenlandse bronnen. Het aanwezige
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notenapparaat noemt weliswaar een flink aantal buitenlandse schrijvers, maar
geen van hen kan een doorslaggevende invloed worden toegedacht.
Hoe moet Struyckens kritiek worden beoordeeld? Zijn stijl en werkwijze
hadden merkwaardigerwijs veel gemeen met die van Loeff. Struycken was min-
stens even doctrinair als zijn tegenstrever en hij maakte op dezelfde weinig
zorgvuldige wijze in zijn beschouwingen gebruik van buitenlands recht. Zijn
ideten over de harmonie die er heerst tussen overheid en burger, over de
gemeenschapsgedachte en de plaats van de parlementaire controle waren
evenmin retel als die van Loeff over de alles overheersende nooit falende
staat. Toch had Struycken een goed inzicht in verschijnselen als het hanteren
van vage normen en het toetsen van de uitoefening van discretionaire
bevoegdheden. Hij zag in dat beide categorieen van normen in wezen niet te
scheiden zijn en dat dientengevolge 66n oplossing gevonden moest worden voor
de interpretatie van die normen respectievelijk de uitoefening van
bevoegdheden.
Loeff heeft later nog op Struyckens kritiek gereageerd.(227) Loeff deelde
Struyckens opvatting dat behoorlijke administratie een eerste vereiste was: de
wettigheidscomponent hiervan zou door de administratieve rechter gecontroleerd
moeten worden, de behoorlijkheidscomponent zou door een goede inrichting der
administratie verzekerd moeten worden. In zijn repliek herhaalde Struycken
zijn opvattingen. Ook in latere geschriften over het onderwerp bleef Struycken
bij zijn standpunt.(228)
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De gespecialiseerde administratieve rechtspraak

De strijd tussen Loeff en Struycken en hun respectievelijke medestanders
leidde er uiteindelijk toe dat er geen verdere voorstellen tot het instellen van
een algemene administratieve rechtspraak meer werden ingediend. Niettemin
werd toch op een aantal deelterreinen van het administratief recht de behoefte
gevoeld rechtspraak als vorm van geschillenbeslechting in te stellen. Er
ontstonden in de periode van 1900 tot 1945 dan ook diverse vormen van
administratieve rechtspraak op bijzondere terreinen.
Een herziening van het belastingstelsel, die omstreeks 1914 haar beslag kreeg,
was de eerste stap in deze richting. De nieuwe Wet op de Inkomstenbelasting
1914 (229) stelde in art. 77 beroep open op de bij de wet in te stellen raden
van beroep voor de directe belastingen tegen beslissingen op bezwaarschriften
van de inspecteurs. De desbetreffende wet, de Wet van 19 december 1914
houdende instelling van Raden van beroep voor de directe belastingen en
vaststelling van algemene bepalingen betreffende het beroep op deze
colleges(230) trad tegelijk met de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 in
werking. De Raden van beroep hadden een eigenaardige samenstelling. Zij
bestonden uit de drie leden die werden benoemd door respectievelijk de
Arrondissementsrechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de Raad gevestigd
was, door Gedeputeerde Staten van de provincie binnen welke de Raad geves-
tigd was en door de Minister van Financitn. De Kroon benoemde uit de leden
de voorzitter.
Opvallend was dat het nieuwe fiscaal procesrecht geen beroepsgronden kende
en evenmin de rechter opdroeg om in bepaalde gevallen al of niet te
vernietigen. Aangenomen moet worden dat door de Raad van beroep alleen
wegens strijd met de wet een beslissing kon worden vernietigd. De instel-
lingswet kende echter nog een noviteit: de uitspraken van de Raden van beroep
konden bij de nieuw in te stellen kamer voor belastingzaken van de Hoge
Raad in cassatie worden getoetst op grond van verkeerde toepassing of
schending der wet (art. 18 Instellingswet).
Een enigszins apart staande regeting was de Wet van 26 juli 1918 tot instelling
eener bijzondere rechtspraak in distributie- en andere crisiszaken.(231) De
oorlogsomstandigheden noodzaakten de wetgever over te gaan tot de instelling
van een distributiestelsel voor voedsel, brandstoffen en andere goederen. De
wet wees de Centrale Raad van Beroep aan als centraal distributiegerecht en
stelde tevens een aantal distributiegerechten in. Artikel I van de wet stelde
beroep op het distributiegerecht open met een formule die rechtstreeks aan de
Ontwerpen-Loeff was ontleend. Beroep kon worden ingesteld tegen besluiten,
handelingen en weigeringen genomen of begaan in de uitvoering van de
Distributiewet 1918 en enkele andere wetten. Daarnaast was beroep mogelijk
tegen inbezitnemingen door met uitvoering belaste organen.
Aanvankelijk wilde de regering slechts twee beroepsgronden opnemen, te weten
de onwettigheid van het betreffende besluit (c.q. handeling of weigering) of de
omstandigheid dat het betreffende besluit was gebaseerd op een onjuiste
feitelijke grondslag. Het belang van deze -uit haar aard als tijdelijk bedoelde-
noodwetgeving bestaat hierin dat tijdens de parlementaire behandeling bij
amendement de beroepsgronden werden aangevuld met een derde grond, te
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weten, strijd met het verbod van d6tournement de pouvoir. Tijdens de
behandeling van de Ontwerpen-Loeff wilde de regering, eveneens na aandrang
uit de Kamer, bij gewijzigd ontwerp de beroepsgronden in dezelfde zin
aanvullen, en ook nu bleek dat de regering er nog niet aan wilde zelf de
beroepsgronden te verruimen. De Crisisrechtspraak verdween echter na verloop
van tijd van het toneel. In de volgende oorlog zou zij opnieuw worden
ingesteld.
Een ontwikkeling van meer belang is die van het onstaan van de Ambtena-
renwet 1929. Tot 1929 was de rechtspositie van de ambtenaar geregeld bij
algemene maatregel van bestuur of anderszins (zonder wettelijke grondslag). In
1917 werd de Staatscommissie-Dresselhuys ingesteld die de nieuwe wetgeving
zou moeten voorbereiden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in de nieuwe
regeling zowel het formele als het materiele ambtenarenrecht een plaats zou
vinden. De staatscommissie - Dresselhuys meende, dat de rechtspositie van
ambtenaren het best gewaarborgd was wanneer deze in haar geheel in een wet
in formele zin zou worden opgenomen. Zowel de regeling van  de

rechtsbescherming, als de regeling omtrent aanstelling, bevordering, ontslag,
bezoldiging en disciplinaire straffen zou in beginsel niet aan de diverse
gedelegeerde wetgevers mogen worden overgelaten. Er waren slechts beperkte
mogelijkheden tot delegatie opengelaten. (232)
Hoe wilde de Staatscommissie de rechtspositie beschermen? Men dacht aan een
vorm van administratieve rechtspraak in twee instanties uitgeoefend door een
aantal districtscommissies in eerste aanleg en een Centrale commissie in hoger
beroep (vgl. art. 82 Ontwerp-Staatscommissie-Dresselhuys).
De commissies zouden kennis nemen van schriftelijk ingediende klachten van
ambtenaren over handelingen, weigeringen of besluiten van enig publiekrech-
telijk lichaam (art. 83 Ontwerp van de Staatscommissie - Dresselhuys). Het
uitgangspunt van het voorgestelde rechtsbeschermingssysteem bleef dus de
toetsing van besluitvorming. De Staatscommissie zocht in dit opzicht bij aan
het door Loeff voorgestelde Wetboek van Administratieve Rechtsvordering
(233).

De ambtenaar kon klagen dat er jegens hem een handeling was verricht, een
weigering was uitgesproken of een besluit was genomen waardoor zijn rechten
of zijn belangen geschonden waren. (artt. 100 Ontwerp - Dresselhuys). Wat kon
de districtscommissie met zo'n klacht doen? De Staatscommissie stelde vier
mogelijkheden voor.
Betrof het beroep een disciplinaire straf, dan zou de commissie bepalen of een
straf werd opgelegd, en zo ja, welke (art. 111 ontwerp).
Was de commissie in andere gevallen van oordeel dat de ambtenaar een hem
toekomend recht was geschonden, dan zou een verklaring hieromtrent in de
uitspraak worden opgenomen en zou de commissie "herstel" bevelen. De com-
missie kon echter om redenen van algemeen belang de uitspraak in werking
laten treden op een bij de uitspraak te bepalen dag, dan wet de "onrechtma-
tigheid" voor gedekt verklaren. In het laatste geval kon het lichaam tot
betaling van een vergoeding worden veroordeeld (art. 112 Ontwerp-
Dresselhuys). Indien niet of niet volledig gevolg werd gegeven aan een
uitspraak als bedoeld in art. 112 (hiermee kan alleen een "herstel"-uitspraak
bedoeld zijn) kon de ambtenaar daarover klagen, en kon het geschil zich
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oplossen in betaling van een vergoeding. (art. 113 ontwerp - Dresselhuys).
Tenslotte was er de mogelijkheid dat de commissie van oordeel was dat
wanneer er sprake was van schending van een belang (niet een recht) van de
ambtenaar, terwijl dat in strijd was met de billijkheid en het algemeen belang
dit niet bepaald vorderde, de commissie dit in haar uitspraak kon vast stellen.
De commissie kon bepalen dat het geschil zich oploste in de betaling van een
vergoeding, wanneer niettemin uitvoering zou worden gegeven aan de
handeling, het besluit of wanneer in de weigering zou worden volhard (art. 114
Ontwerp).
Wanneer de kernartikelen van het Ontwerp - Dresselhuys tezamen worden
beschouwd, valt op dat het door de Staatscommissie - Dresselhuys gekozen
contentieux objectif - uitgangspunt, niet consequent is doorgevoerd. Enerzijds
wilde men uitgaan van de toetsing van bestuurlijke besluitvorming, anderzijds
wil men de rechtspositie van de ambtenaar (individuele rechten en aanspraken)
beschermen.
Het onderscheid tussen rechten en belangen werd door de Staatscommissie niet
uitgewerkt. De omschrijving van die termen in de Memorie van Toelichting
geeft eerder tot een heel andere veronderstelling aanleiding dan men zou
denken(234). Recht en belang lijken geen zuivere tegenstelling te zijn. De
woorden "billijkheid" en de door de commissie, volgens art. 114 ontwerp te
verrichten afweging tussen het algemeen belang en het belang van de
ambtenaar, wijzen in een andere richting.
Het leek er meer op dat de Staatscommissie besluiten, handelingen en
weigeringen ten aanzien van de ambtenaar genomen, verricht of uitgesproken
door de districtscommissies wilde laten toetsen op: a strijd met het geschreven
recht, in welk geval er sprake was van een geschonden recht, en, 12 strijd met
het ongeschreven recht, in welk geval er moest worden afvewoeen of er sprake
was van geschonden belang. De Memorie van Toelichting geeft tot die
vooronderstelling bepaald aanleiding(235). Dit beeld paste bovendien in de tijd:
bij de behandeling van de Ontwerpen - Loeff en de crisiswetgeving van 1918
was de toetsing van besluiten aan het ongeschreven recht al aan de orde
gekomen.
De door de Staatscommissie gekozen uitwerking is echter gebrekkig: het
onderscheid tussen recht en belang is slecht gekozen. Opvallend is ook de
onevenwichtig wijze waarop de bevoegdheden van de rechter zijn uitgewerkt.
In zaken betreffende disciplinaire strafoplegging kan de commissie volledig de
zaak aan zich trekken. In zaken betreffende geschonden rechten kan de
commissie herstel bevelen, dan wel de onrechtmatigheid gedekt verklaren (of de
werking van de uitspraak uitstellen), dan wel tot een vergoeding veroordelen.
In zaken betreffende geschonden belangen kan de commissie niet meer dan een
declaratoire uitspraak geven, terwijl pas in tweede instantie tot een vergoeding
kan worden veroordeeld. Ook deze catalogus van bevoegdheden kent
inconsequenties ten opzichte van het contentieux objectif-uitgangspunt.
Het lijkt erop dat de Staatscommissie zich meer heeft laten leiden door de
gerechtvaardigde wens zo spoedig mogelijk een rechtspositie voor ambtenaren
vast te stellen, dan door de gedachte dat er een goede vorm van
rechtsbescherming moest worden vastgesteld. Het verslag maakt duidelijk dat
een reeds vervaardigd concept-ontwerp op aandrang van de ambtenarenvakbon-
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den ingrijpend is gewijzigd.(236)
Juist waar het het procesrecht betrof, werden de voorstellen van de Staats-
commissie niet gevolgd door de wetgever.
Er werd begin 1920 een ontwerp "Regeling rechtstoestand van ambtenaren"
ingediend.(237) Het lag in de bedoeling van het ontwerp dat er een aantal
Rijksscheidsgerechten zou worden opgericht en dat de mogelijkheid zou worden
geopend om van de uitspraken van die gerechten hoger beroep op de Centrale
Raad van Beroep in te stellen. Ook dit ontwerp was gemodelleerd naar art. 5
Ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering en naar de wetgeving
betreffende de Crisisrechtspraak.
Beroep kon worden ingesteld door ambtenaren, hun nagelaten betrekkingen en
hun rechtverkrijgenden ter zake dat het "openbaar orgaan" een onwettig
besluit, handeling of weigering had genomen (c.q. verricht); zich bij het nemen
van het besluit (c.q. verrichten van de handeling of weigering) had gebaseerd
op niet aanwezige feitelijke omstandigheden; of bij het nemen van het besluit,
verrichten van de handeling of uitspreken van de weigering een kennelijk
onredelijk gebruik van zijn bevoegdheden had gemaakt (artikel 108 Ontwerp-
regeling rechtstoestand van ambtenaren). Het was de eerste maal dat een
verbod van willekeur-formule in een Nederlands wetsvoorstel verscheen. De
Memorie van Toelichting geeft geen nadere verklaring.
De onredelijkheidsgrond is kennelijk naast de wettigheidsgrond opgenomen om
ervan verzekerd te zijn dat de belangenbescherming (als zodanig werd het
ontwerp aangeduid) een zo groot mogelijke reikwijdte kon hebben.(238)
Opvallend was de verklaring van de indieners over het instellen van (weer) een
vorm van gespecialiseerde administratieve rechtspraak. In die jaren waren de
Ontwerpen-Loeff nog steeds aanhangig. De regering had aan een geintegreerde
behandeling (algemene administratieve rechtspraak, mede omvattende de
ambtenarenrechtspraak) de voorkeur gegeven, maar men vreesde een te
langdurige parlementaire behandeling als deze ontwerpen alle tezelfdertijd aan
de orde zouden komen.(239)
Deze verklaring ten spijt, werd ook de behandeling van het ontwerp
rechtstoestandswet stopgezet en pas in 1928 hervat met de indiening van een
nieuw ontwerp. (De behandeling werd overigens om bezuinigingsredenen ge-
staakt. Het was niet de eerste (en ook niet de laatste) maal dat de financiale
aspecten een zeer belangrijke invloed op gang van zaken rond de instelling van
administratieve rechtspraak hadden.)
Het nieuwe ontwerp was anders van aard.(240) Het regelde hoofdzakelijk het
formele ambtenarenrecht en delegeerde het materiele ambtenarenrecht aan de
diverse lagere wetgevers. De Rijksscheidsgerechten werden vervangen door
Ambtenarengerechten. Als voorzitters, ondervoorzitters en griffiers van de
gerechten zouden de gelijknamige functionarissen van de raden van beroep voor
de sociale verzekeringen gaan optreden. Ook dit ontwerp orienteerde zich op
de Ontwerpen-Loeff en de wetgeving betreffende de crisisrechtspraak. De wijze
waarop het rechtsgeding gemodelleerd is, is volgens de Memorie van
Toelichting echter afgeleid van de Beroepswet 1902.
Artikel 3 van de Ambtenarenwet 1929 bepaalt dat over alle besluiten
handelingen en weigeringen ten aanzien van ambtenaren als zodanig, hun
nagelaten betrekkingen en rechtverkrijgenden genomen, verricht of uitge-
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sproken de Ambtenarengerechten en in hoger beroep de Centrale Raad van
Beroep oordelen.
In aansluiting hierop regelde art. 58 van het Ontwerp dat het beroep kon
worden ingesteld ter zake dat besluiten, handelingen en weigeringen feitelijk of
rechtens met de algemeen verbindende voorschriften strijden. Betrof het beroep
een disciplinaire strafoplegging dan kon het ook worden ingesteld ter zake dat
er tussen de opgelegde straf en gepleegde overtreding onevenredigheid bestond.
Tijdens de parlementaire behandeling werden deze beroepsgronden uitgebreid
met het verbod van d6tournement de pouvoir. Uit de Memorie van Toelichting
blijkt duidelijk dat men bij de Ambtenarenwet 1929 uitging van een typisch
recours objectif.(241) De in de artt. 3 en 58 gebezigde omschrijving, ontleend
aan Loeff, bedoelde toch duidelijk de toetsing van besluiten (beschikkingen)
aan de algemeen verbindende voorschriften en enkele algemene beginselen van
behoorlijk bestuur (verbod van detournement de pouvoir, in het eerste

ontwerp verbod van willekeur genoemd: bedenk hierbij dat in de jaren twintig
het onderscheid tussen beide vormen nog niet dogmatisch uitgewerkt was). Men
zou dus verwachten dat de bevoegdheid van de ambtenarenrechter beperkt was
tot vernietiging van het aangevallen besluit, de handeling of de weigering. Art.
47, eerste lid Ambtenarenwet 1929 bepaalt dan ook, geheel in de stijl van de
Ontwerpen-Loeff, dat de rechter het aangevallen besluit (c.q. handeling of
weigering) nietig verklaart en het administratief orgaan veroordeelt tot hetgeen

het ingevolge het algemeen verbindende voorschriften moet doen of besluiten.
Maar het tweede lid van art. 47 voegt eraan toe dat de rechter het te nemen
besluit in zijn uitspraak kan vaststellen wanneer het besluit een geldelijke
aanspraak betreft. Dit is echter iets dat past bij een recours subjectif. Dat
geldt ook voor art. 47, derde lid dat de rechter de bevoegdheid verleent het
orgaan in geval van vernietiging van een handeling tot een vergoeding te
veroordelen.  F.H. van der Burg verklaart dit uit het feit dat art. 47 derde lid
is ontleend aan het voorstel van wet gevoegd bij het verslag van de
Staatscommissie-Dresselhuys dat uitging van een scheiding in rechten enerzijds
en belangen anderzijds. (Van der Burg laat art. 47, tweede lid, ten onrechte
buiten beschouwing) De commissie pleitte dus voor een combinatie van be-
roepsgangen op objectieve en subjectieve grondslag. Geldelijke aanspraken
hoorden in de eerste groep thuis.(242)
Volledigheidshalve moet nog worden vermeld dat reeds in 1922 aan de Centrale
Raad van Beroep de beslissing van geschillen was opgedragen voortvloeiend uit
de toepassing van de Pensioenwet 1922 en een reeks militaire pensioenwetten.
Tenslotte trad in 1931 nog de Militaire Ambtenarenwet 1931 in werking. Deze
wet sloot nauw aan bij de Ambtenarenwet 1929. Een afwijking was dat de
beslissing van militaire ambtenarengeschillen aan 66n Ambtenarengerecht, het
Militair Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, was opgedragen. Het gerecht was
mede samengesteld uit militaire leden. Beroepen tegen disciplinaire straffen
bleven echter ter beslissing aan de militaire autoriteiten zelf (beklagmeerderen)

resp. het Hoog Militair Gerechtshof (in beroep).
In de jaren na de totstandkoming van de Ongevallenwet 1901 kwam ook nog
een aantal sociale verzekeringswetten tot stand (Land- en Tuinbouwongeval-
lenwet, Invaliditeitswet, Ziektewet).     In deze wetgeving werd steeds op vrijwel
dezelfde wijze een recht van beroep toegekend aan de verzekerde als in de
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Ongevallenwet 1901 was geregeld. De geschillen voortvloeiende uit de
toepassing van deze wetten werden beslist door de raden van beroep en de
Centrale Raad van Beroep.
Wat kan er, samenvattend, over de gespecialiseerde administratieve rechtspraak
worden gezegd?
Het gebrek aan succes dat pogingen een alomvattende regeling van de admini-
stratieve rechtspraak beschoren bleef, leidde ertoe dat men op een aantal
terreinen zijn toevlucht moest zoeken tot het instellen van een vorm van
bijzondere administratieve rechtspraak. Steeds ging het daarbij om geschillen
met een financieel of een onmiddellijk daarmee verband houdend karakter. Ook
de rechtspraak in ambtenarenzaken wordt hier als zodanig beschouwd: in veel
gevallen zal het daarbij gaan om besluiten tot bevordering, overplaatsing,
ontslag of besluiten inzake salarissen, wachtgelden e.d. die voor de betrokkene
directe of indirecte financiele consequenties hebben. (Wellicht kan een
uitzondering worden gemaakt voor disciplinaire beschikkingen.) Voor de
belasting-, crisis-, pensioen- en sociale verzekeringsrechtspraak is dit duidelijk.
Met uitzondering van de belastingrechtspraak, is de Centrale Raad van Beroep
steeds als hoogste instantie aangewezen.
Voor de sociale verzekeringsrechtspraak is het contentieux subjectif, via het
werk van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello door Duitse bronnen
gevoed, de grondslag gebleven.
De belastingrechtspraak staat voor wat betreft het type geschil enigszins apart
van de voorgaande typen. Hoewel aangenomen moet worden dat in de
belastingrechtspraak de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestuurs-
besluit (belastingaanslag) centraal staat is deze rechtspraak noch naar het
rapport van de Staatscommissie-Kappeyne, noch naar het Ontwerp-Loeff maar
op een geheel eigen wijze gemodelleerd.
De crisis- en ambtenarenrechtspraak is voor wat betreft de aard van het
geschil afgeleid van het Ontwerp-Loeff. Een uitzondering moet worden gemaakt
voor de bevoegdheid van de ambtenarenrechter, bedoeld in art. 47, tweede en
derde lid Ambtenarenwet 1929.
Voor de crisis- en ambtenarenrechtspraak geldt bovendien dat er voor het
eerst toetsing aan het ongeschreven recht kan gaan plaatsvinden. De beroeps-
grond strijd met het verbod van detournement de pouvoir verschijnt in de
wetgeving, ook is er een voorstel gedaan een verbod van willekeur-achtigeformule in te voeren. (De Centrale Raad van Beroep, rechtsprekend in
ambtenarenzaken deed in 1935 uitspraak in de zaak betreffende de Utrechtse
gemeentesecretaris.(243) De Raad overwoog dat het algemeen beginsel der
rechtszekerheid "... hetwelk (...) aantasting van hetgeen rechtmatig is
verworven, verbiedt, moet worden geeerbiedigd, ook al is het niet in een
uitdrukkelijke wettekst neergelegd ...". Deze ontwikkeling in de jurisprudentie
deed blijken dat er wel degelijk behoefte bestond aan duidelijker wetgeving op
dit punt.)

Het verslag van de Commissie-Koolen

Ondanks de instelling van verschillende vormen van gespecialiseerde
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administratieve rechtspraak was het "vraagstuk" van de algemene administra-
tieve nog steeds niet opgelost. De Ontwerpen-Loeff waren nog steeds aan-
hangig maar de parlementaire behandeling was stopgezet. De vraag rees wat
men verder met deze ontwerpen moest aanvangen, en belangrijker, of men
eigenlijk nog wel moest overgaan tot het instellen van een algemene admini-
stratiefrechtelijke voorziening. Was er eigenlijk al niet voldoende gedaan, zo
leek men zich af te vragen.
Er bestond rechtsbescherming bij een administratieve rechter op een aantal
terreinen met een vooral financiele achtergrond en in vele wetten (zie de
inleiding van deze paragraaf) was administratief beroep op diverse organen
opengesteld. De kritiek van de invloedrijke Struycken speelde hier een rol.
Een zekere waarschuwing had kunnen uitgaan van de zich ontwikkelende
rechtspraak van de Hoge Raad.
Sinds de Hoge Raad in 1924 het Ostermann I-arrest had gewezen(244) en
daarmee besluiten en handelingen van de administratie in beginsel wegens
onrechtmatigheid in de zin van art. 1401 BW kon beoordelen (bij gebreke aan
een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang) was de weg naar de
burgerlijke rechter geopend. Dit was een ontwikkeling die de tegenstanders van
administratieve rechtspraak goed konden gebruiken om hun stelling dat er
voldoende rechtsbescherming terzake van overheidsoptreden bestond te onder-
steunen. De burgerlijke rechter was (en is) niet uitgerust met een specifieke
vernietigingsbevoegdheid en toetste het overheidsoptreden in die jaren zeer
terughoudend, zie bijvoorbeeld het arrest-De Boer uit 1936 of het
Heldenkermisarrest uit 1940. (245)
Minister van Justitie mr. J. Donner besloot dan ook op 13 februari 1931 een
commissie van advies in te stellen die alle vraagstukken nog eens moet
bestuderen en van haar bevindingen verslag moest uitbrengen. (246) De com-
missie stond onder voorzitterschap van mr. dr. DA.P.N. Koolen, lid van de
Raad van State. Aan de samenstelling van de commissie was te zien dat men
van ervaringen uit het verleden wenste te leren. In de commissie waren
vertegenwoordigers van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden,
de wetenschap, de gewone en administratiefrechtelijke gerechten, de advocatuur
en de Tweede Kamer opgenomen om te voorkomen dat men in een te
geisoleerde positie kwam. Men wilde de kans op succes niet bij voorbaat
verkleinen door een onzorgvuldige samenstelling van de commissie. De
Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello en Loeff en Suyling hadden een
dergelijke werkwijze niet willen volgen, wat tot hun gebrek aan succes had
bijgedragen.
De commissie bracht al in 1932 verslag uit. Zij deed dit in de vorm van twee
voorstellen van wet met bijbehorende Memorie van Toelichting. Een voorstel
betrof de instelling van een aanvullende administratieve rechtspraak, het ander
een voorstel tot wijziging van de Wet op de Raad van State. De commissie
achtte het bestaande stelsel van rechtsbescherming in elk geval onvoldoende. In
vele gevallen stond de burger geen enkele beroepsmogelijkheid ter
beschikking. Ook oordeelde men het Kroonberoep een rechtsgang met
onvoldoende waarborgen. Maar ook de rechtspraak van de burgertijke rechter
inzake onrechtmatige overheidsdaad achtte men een onvoldoende basis om te
dienen als volwaardig stelsel van administratieve rechtspraak. Art. 1401 BW met
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zijn eisen als schade, schuld, causaliteit en onrechtmatigheid was hiervoor
uiteindelijk niet geschreven.(247)
Op welke wijze kon dan het beste in de bestaande leemten worden voorzien?
Men koos -in meerderheid (enkele aanhangers van Struycken stemden tegen)-
voor een dubbele oplossing. Enerzijds wilde men de mogelijkheden voor het
administratief beroep vergroten, vooral door verbeteringen in de procedure van
het Kroonberoep, maar ook door meer vormen van preventieve rechtsbescher-
ming zoals de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren voorafgaand aan het
nemen van bepaalde besluiten. Anderzijds wilde men overgaan tot het instellen
van administratieve rechtspraak. Ondanks de argumenten van de minderheid
bleef men van mening dat het in beginsel steeds zo zou moeten zijn dat de
rechtmatigheid van de gedragingen der administratie steeds aan het oordeel van
een rechter zou moeten worden onderworpen.(248)
Men meende evenwel dat dit niet zou moeten gebeuren volgens het door Loeff
gedane voorstel. Opdracht van administratieve rechtspraak aan de gewone
rechterlijke macht achtte men onverstandig. Ook de opeenstapeling van
instanties in het Ontwerp-Loeff stuitte op bezwaren. Opvallend genoeg
bestonden er geen bezwaren tegen, wat men noemde de grondgedachte waarvan
de ontwerpen uitgaan. "In het algemeen kan zij zich vereenigen met het
beginsel dat waar een wettelijk voorschrift de administratie bindt, de vraag of
zij zich binnen de gestelde perken heeft gehouden, aan 's rechters oordeel
moet kunnen worden onderworpen."(249) Afgezien van de vraag of dit werkelijk
de grondgedachte van de Ontwerpen-Loeff genoemd mocht worden, leek de
commissie zich met deze opmerking in de richting van een op rechtshandhaving
gericht contentieux objectif te begeven.
Men koos dan ook voor de volgende oplossing: op die gebieden waar reeds
administratieve rechtspraak bestond, zou deze blijven bestaan. Daarnaast zou
voor alle besluiten, handelingen en weigeringen van overheidsorganen waartegen
men geen beroep bij een rechterlijke instantie kon instellen een aanvullende
administratieve rechtspraak moeten worden ingesteld. De Commissie dacht
daarbij aan een beroepsgang waarbij de Ambtenarenwet 1929 tot leidraad kon
strekken. Hoe zou een en ander verder vorm moeten worden gegeven?

Gelet op het mislukken van de Ontwerpen-Loeff achtte men het raadzaam een
oplossing te zoeken die zoveel mogelijk bij de bestaande toestand aansloot. Er
moest een keuze worden gemaakt tussen het omzetten van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State van een adviserend tot een
zelfstandig rechtsprekend college en de Centrale Raad van Beroep. De eerste
oplossing genoot de minste voorkeur, men vreesde voor een wanverhouding
tussen de Afdeling geschillen en de volle Raad wanneer de Afdeling uit voor
het leven benoemde leden zou bestaan.
De keuze voor de Centrale Raad van Beroep lag meer voor de hand: in alle
vormen van gespecialiseerde administratieve rechtspraak (de belastingrecht-
spraak uitgezonderd) die inmiddels waren ingesteld was de Centrale Raad steeds
als hoogste rechter aangewezen. Teruggrijpend op het Ontwerp-Beroepswet van
Lely en Cort van der Linden stelde de commissie-Koolen voor de Centrale Raad
van Beroep om te dopen in Hoog Administratief Gerechtshof. Als eerste
instantie zouden de voorzitters van de raden van beroep als alleensprekende
rechters gaan fungeren.(250)
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Voor het overige was het door de commissie opgestelde wetsvoorstel vrijwel
geheel op voorgaande ontwerpen en regelingen gebaseerd. De omschrijving van
het beroepsrecht (art. 57 Ontwerp-Koolen) was bijvoorbeeld gelijkluidend aan
de wetgeving betreffende de Crisisrechtspraak van 1918. Beroep kon worden
ingesteld op de gronden dat het aangevallen besluit c.q. de aangevallen
handeling of weigering feitelijk of rechtens in strijd was met een wettelijk
voorschrift dan wel dat het administratief orgaan bij het nemen van het
besluit, het verrichten van een handeling of het uitspreken van een weigering
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt dan tot het
doel waartoe die bevoegdheid was verleend. De Memorie van Toelichting
verklaarde zonder meer dat de taak van de rechter beperkt was tot een
rechtmatigheidscontrole, met beleids- of doelmatigheidsvragen kon hij zich niet
inlaten.
Artikel 45 van het Ontwerp verleende de rechter dezelfde bevoegdheden als in
artikel 47 van de Ambtenarenwet 1929. De rechter kon in beginsel alleen het
aangevallen besluit onwettig verklaren. Betrof het geschil echter een geldelijke
aanspraak dan kon de rechter zijn uitspraak in plaats van het bestreden besluit
stellen. Voorts kon de rechter een schadevergoeding vaststellen ten nadele van
het orgaan ingeval van vernietiging van het aangevallen besluit.
Voor de begrippen besluiten, handelingen en weigeringen werd in het Ontwerp-
Koolen teruggegrepen op het Ontwerp-Loeff.
Een novum in het Ontwerp-Koolen was de verhouding van het beroep op de
administratieve rechter enerzijds en besluiten van de Kroon of ministers en het
beroep op de Kroon anderzijds.
Beroep tegen besluiten, handelingen en weigeringen van de Kroon en de
ministers was ook wanneer zij in administratief beroep genomen waren, ont-
vankelijk, tenzij dit beroep bij of krachtens de wet was uitgesloten dan wel
ter kennisneming van een andere instantie stond. Was een beslissing door de
Kroon in administratief beroep genomen in overeenstemming met het advies van
de Afdeling geschillen van bestuur, dan was het beroep uitgesloten. Beroep was
wel toegelaten in gevallen waarin de Kroon afweek van het advies van de
Afdeling geschillen, aldus artt. 9, eerste lid en 10 Ontwerp-Koolen.
De artikelen 9 en 10 droegen duidelijk een compromis-karakter. Enerzijds wilde
men de beoordeling van de rechtmatigheid van overheidsbesluiten in hoogste
instantie doen toekomen aan een administratieve rechter, anderzijds wilde men
het traditionele Kroonberoep zoveel mogelijk handhaven. Hoewel de Memorie
van Toelichting sprak over het voordeel dat bij behoud van het Kroonberoep
een bepaalde vorm van beleidstoetsing behouden bleef, kunnen wellicht ook
andere elementen een rol gespeeld hebben.(251) Daarbij kan gedacht worden
aan de neiging het traditionele te willen behouden. Het recht in beroep te gaan
werd via een tweetal wegen verder beperkt. Allereerst was er, geheel in de
stijl van de Ontwerpen-Loeff in het wetsontwerp een lijst van uitgezonderde
organen opgenomen. Voorts kende art. 10, derde lid van het Ontwerp-Koolen
een opsomming van categorieen besluiten die niet voor beroep vatbaar waren.
Die lijst omvatte voornamelijk besluiten genomen in het kader van het toezicht
op lagere overheidsorganen alsmede enkele andere groepen

goedkeuringsbesluiten van Kroon en ministers en besluiten genomen door de
burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde. Wat was
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de reden voor deze uitsluitingen?
De commissie redeneerde dat het beroep in beginsel was gedacht als een
rechtmatigheidscontrole op besluiten, handelingen en weigeringen van de
administratie. Wanneer dan de in het geding zijnde
"wettelijke voorschriften generlei norm inhouden, de bevoegdheid van de
Overheidsorganen daarbij niet nader omschreven of beperkt is, zal in verband
met het reeds genoemde art. 57 van het ontwerp -behoudens in het geval van
ddtournement de pouvoir-tegen de genomen beslissing niet met vrucht bij den
Administratieven Rechter kunnen worden opgekomen. Anders is het evenwel
wanneer de wet de beslissing van het administratieve orgaan afhanketijk stelt
van de waardering van vage begrippen als het algemeen belang, de goede zeden
of de openbare orde, de publieke rust, de openbare veiligheid en dergelijke.
Hoe de rechter zich tegenover dergelijke, juridisch niet scherp te omlijnen,
begrippen zou gedragen, is niet zeker. Uitgesloten is het zeker niet, dat hij
dienaangaande, bij de hantering der desbetreffende bepalingen zijn opvatting in
plaats zou stellen van die der administratie. De onwenschelijkheid hiervan
springt echter in het oog. De waardering van dergelijke openbare belangen be-
hoort veeleer tot het z.g. "freies Ermessen" der administratie, van welk gebied
de Administratieve Rechter in het algemeen behoort te worden geweerd".(252)
Op deze grond wenste de commissie een aantal categorieen besluiten uit te
zonderen van het beroepsrecht. Een merkwaardig betoog, dat uitgaat van een
driedeling, te weten, er zijn: 1 besluiten, handelingen en weigeringen berustend
op kennelijk "duidelijke" wettelijke voorschriften, waartegen steeds beroepmogelijk is; 2 besluiten, handelingen en weigeringen berustend op wettelijke
voorschriften die generlei norm inhouden (discretionaire bevoegdheden?),
waartegen alleen beroep op grond van detournement de pouvoir mogelijk is, en
3 besluiten, handelingen en weigeringen waarbij de waardering van moeilijk te
omlijnen begrippen in het geding is (vage normen) en waartegen in het geheel
geen beroep mogelijk is. Of een besluit, handeling of weigering in een concreet
geval onder categorie 1 of 2 gerangschikt moet worden, is aan de rechter
overgelaten. Welke besluiten in categorie 3 gerangschikt worden, is
voorbehouden aan de wetgever want deze categorie besluiten is, blijkens de
omschrijving van de commissie, limitatief opgesomd in art. 10, derde lid,
Ontwerp.
Dit is een niet zeer sterke constructie. Aan deze driedeling, die in de jaren
dertig weliswaar op een bredere instemming mocht rekenen dan thans het geval
zou zijn, worden op willekeurige wijze gevolgen verbonden. Uit de redenering
van de commissie volgt dat besluiten genomen in de uitoefening van een
discretionaire bevoegdheid nimmer in strijd met een wettelijk voorschrift
kunnen komen. Daarnaast is de redenering dat een limitatieve opsomming van
alle vage normen mogelijk lijkt, weinig retel.
Wellicht het meest opvallend is het wantrouwen waarmee men de nieuw in te
stellen administratieve rechtspraak bejegende. In een terughoudend rechterlijk
beleid had men blijkbaar geen vertrouwen. Het tweede ont#erp van de
Commissie-Koolen, een voorstel tot wijziging van de Wet op de Raad van State,
beoogde enkele veranderingen in de procedure van het Kroonberoep tot stand
te brengen, die van ondergeschikt belang waren en hier verder geen
behandeling behoeven.
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Het verslag van de commissie-Koolen heeft weinig oorspronkelijks. Vanuit een
oogpunt van beinvloeding door buitenlandse bronnen is het verslag niet
interessant. Van de inzichten die aan systematische rechtsvergelijking ontleend
hadden kunnen worden, bleef men verstoken.
Nergens is een verwijzing naar een buitenlands auteur of rechtsstelsel aan te
treffen. Het hoofdontwerp is afgeleid van de Ambtenarenwet 1929, de wet
betreffende de Crisisrechtspraak en de Ontwerpen-Loeff. In verschillende
opzichten is het ontwerp een compromis. Een compromis tussen Raad van State
en Centrale Raad van Beroep. Een compromis ook tussen voor- en tegenstan-
ders van Struycken. De gemaakte keuzes zijn soms zwak beargumenteerd.
Het is bekend dat de regering nooit serieus heeft overwogen voorstellen van
wet, gebaseerd op dit ontwerp, of vervaardigd naar aanleiding van dit ontwerp
in te dienen. De bestrijding van de economische crisis in de jaren dertig eiste

begrijpelijkerwijs alle aandacht op.(253) Het is de vraag of het Ontwerp-Koolen
als het was ingediend veel kans van slagen gehad zou hebben. Het was er in
zekere zin al te laat voor.
De instelling van bijzondere administratieve rechters maakte het moeilijk nog
met voorstellen te komen die een algemene regeling van het vraagstuk der
administratieve rechtspraak beoogden. Van blijvende betekenis was daarom wel
het "algemeen-aanvullend"-karakter van de Ontwerpen-Koolen. De gedachte dat
er pas aan een beroep met een algemeen karakter kon worden gedacht als geen
der bijzondere administratieve rechters bevoegd was, lag ook ten grondslag aan
de latere wetten Bab en Arob.

De ontwikkeling van de administratiefrechteliike geschillenbeslechting in
Frankriik en Duitsland in de periode 1900-1945.

Hoewel er van buitenlandse beinvloeding op de aard van de administra-
tiefrechtelijke geschillenbeslechting in de periode van t 1900 tot 1945 minder
sprake is geweest dan het geval was in de voorliggende periode is het zinvol
de ontwikkelingen op dit gebied in Frankrijk en Duitsland eens af te zetten
tegen die in Nederland. In het buitenland gingen de ontwikkelingen die in de
19de eeuw op gang gekomen waren gewoon door. Vanwege de continuiteit van
het onderzoek is het noodzakelijk deze ontwikkeling niet uit het oog te
verliezen.
Allereerst Frankrijk. Na de jaren 1872 en 1873 kon het recours pour excts de
pouvoir zich gestaag verder ontwikkelen. Een laatste overblijfsel van het oude
stelsel werd in 1889 opgeruimd door de Conseil d'Bat in het arrest Cadot.(254)
In dit arrest overwoog de Franse administratieve rechter dat het beroep op de
Conseil d'Bat niet kon worden beschouwd als een vorm van hoger beroep
tegen besluiten van ministers. De oude theorie van de "ministre-juge" ging
ervan uit dat beslissingen genomen door ministers niet alleen een vorm van
administratieve besluitvorming waren, maar tevens (of misschien in de eerste

plaats) als een rechtsgang gezien moesten worden. De Conseil overwoog nu dat
van dit laatste geen sprake kon zijn. Daarmee benadrukte men het rechterlijk
karakter van het contentieux administratif en bevestigde men het onderscheid
met de actieve administratie nogmaals.
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De jurisprudentie verruimde vervolgens de categorie van actes administratifs    i
waartegen beroep kon worden ingesteld. Bevestigd werd nog eens dat beroep
steeds mogelijk was tegen besluiten van de departementale organen (arrest-
Terrier), van gemeentelijke organen (arrest Thtrond), van organen van de
ttablissements publics en tegen besluiten genomen in het kader van het
toezicht op lagere overheden (arrest Maire de Neris-les-Bains) (arrest-Canal
de Gigna6c), tegen de zogenaamde Rdglements d'Administration Publique
(arrest-Chemin de Fer de l'Est) en tegen koloniale reglementen (de beide
laatstgenoemde categorieen waren algemeen verbindende voorschriften).(255)
Voorts werden de rechtsbeschermingsmogelijkheden in de uit administra-
tiefrechtelijke overeenkomsten voortvloeiende geschillen verruimd (arresten-
Thdrond en Socittt granits porphyroides de Vosges).(256) Deze ontwikkeling
vond een voorlopig eindpunt in de reeds in hoofdstuk 2 vermelde "Crise de la
notion de service public". De handelingen van de "services publics industriels et
commerciaux" vielen na het arrest van het Tribunal des Conflits inzake "Ouest
africain" voorlopig onder de competentie van de burgerlijke rechter.(257)
De ontvankelijkheidseisen werden eveneens verruimd. De Conseil d'Etat
aanvaardde de mogelijkheden voor burgers in beroep te komen in hun hoeda-
nigheid van kiezer (tegen verkiezingsuitslagen) en belastingbetaler (tegen
gemeentelijke belastingverordeningen).(258) Van groot belang waren ook de
arresten waarin de Conseil d'Etat de grenzen van zijn toetsingsbevoegdheid
nader wilde bepalen. Beroep was in het algemeen niet mogelijk tegen besluiten
die als "acte de gouvernement" aangemerkt moesten worden (arrest-Prince
Napoleon), dit betrof besluiten met een meer of minder politiek karakter. Wel
achtte de Conseil d'Etat zich bevoegd de door het bestuur aan zijn beslissing
ten grondslag gelegde feitenvaststelling op zijn juistheid te beoordelen (arrest-
Camino). Ook de juridische kwalificatie van de feiten werd aan het oordeel van
de rechter onderworpen (arrest-Gomel) op een soms zo vergaande wijze dat de
rechter zijn oordeel zonder motivering in plaats van het bestuurlijk oordeel
zette, zie het arrest-Gomel.(259) Een tendens tot versterking van de positie
van de burger ten opzichte van het bestuur viel op te maken uit het reeds in
hoofdstuk 3 behandelde arrest-Dame Cachet.
Het blijft opvallend dat de Tweede Wereldoorlog, de Duitse bezetting van
Frankrijk en het optreden van de Vichy-regering van P6tain en Laval zo
weinig gevolgen hebben gehad voor de positie van de Conseil d'Etat en haar
jurisprudentie. In het voorgaande is gebleken dat politieke veranderingen steeds
hun weerslag hebben gehad op de organisatie en het functioneren van de
instelling, maar voor wat de administratieve rechtspraak betrof ging dit in de
periode van 1940 tot 1944 in ieder geval niet op. Het rechtsprekende werk ging
gewoon door. De toetsing van het overheidsoptreden zal zeker terughoudender
zijn geweest dan in de voorgaande jaren, maar toch kan men in het in 1944
(nog onder de bezetting uitgesproken) arrest-Dame Trompier-Gavier al een
begin zien van de toetsing van overheidsoptreden aan de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.(260) De Conseil d'Etat vernietigde hier een besluit tot
intrekking van een vergunning weliswaar op grond van violation de la loi, maar
de motivering van het arrest wijst in de richting van schending van 66n der
"droits de la difense", het recht gehoord te worden.(261)
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De situatie in Duitsland lag anders. Hier vormde de nationaal-socialistische
periode een duidelijke cesuur in de ontwikkeling van de administratieve
rechtspraak in dat land.(262) Welke grote tendenzen waren waarneembaar in de
periode 1900-1933?
Allereerst, (het is in de vorige paragraaf al summier aan de orde geweest) de
instelling van administratieve rechtspraak in de deelstaten die daartoe nog niet
waren overgegaan. De grondwet van Weimar maakte dit in 1919 tot een
verplichting. Het duurde nog een tijd voor de meeste landen ertoe overgingen.
In Noord-Duitsland ging dat langzamer dan in de andere delen van het land. De
stadstaten Hamburg, LObeck en Bremen en de beide Mecklenburgse deelstaten
gingen pas in de jaren '20 over tot de instelling van een stelsel van admini-
stratieve rechtspraak. De kleinste deelstaat, Schaumburg-Lippe, heeft nooit aan
de grondwettelijke verplichting voldaan.(263)
Een andere tendens is het overwicht dat de rechtspraak van het "contentieux
subjectif'-type (het Zuidduitse type) langzamerhand begon te krijgen. In de
zuidelijke delen van Duitsland en in Oostenrijk liep men duidelijk voorop in de
ontwikkeling van het bestuursrecht en de rechtsbescherming. Zo ook in deze
kwestie. In Wurttemberg bijvoorbeeld werd in 1924 de eerste instantie in de
administratieve rechtspraak (die in Pruisische stijl door bestuursorganen werd
uitgeoefend) afgeschaft en het hele stelsel herzien naar Oostenrijks model.
Het toenemende belang van ingrepen van overheidswege in maatschappelijke
verhoudingen, zich onder meer manifesterend in sociale verzekeringswetgeving,
een ingewikkelder wordend belastingstelsel en ingrepen in de economie, ging
hier niet ten koste van de positie van het individu. De gedachte van de
Leistungsverwaltung liet ruimte voor rechten en aanspraken van de burger ten
opzichte van het bestuur. Daarbij leek een contentieux subjectif als basis van
een stelsel van administratieve rechtspraak meer passend dan bij voorbeeld het
Pruisische model.(264)
Het onderscheid tussen het Noordelijke en het Zuidelijke type van rechtspraak
heeft er naast het ontbreken van een algemene codificatie van administra-
tiefrechtelijke regels mede toe bijgedragen dat er v66r 1933 geen algemeen
administratiefrechtelijk college in hoogste instantie voor het hele Duitse Rijk
tot stand is gekomen.
Hiertoe zijn verschillende pogingen ondernomen die echter niet tot resultaat
hebben geleid. Fleiner zag drie mogelijkheden om althans op het institutionele
vlak een eenheid totstand te brengen. Ofwel aan het Reichsgericht (hoogste
instantie voor het rijk in burgerlijke en strafzaken) werd een administratieve
senaat toegevoegd, ofwel het Preussisches Oberverwaltungsgericht werd omgezet
tot een rijksrechter, ofwel men richtte een geheel nieuw college op.(265) Er
zijn kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog plannen geweest de
eerste oplossing te kiezen. In 1930 werd een wetsvoorstel bij de Reichsrat
ingediend dat de tweede oplossing voorstond.(266) Geen der plannen werd ooit
werkelijkheid. Wel werden op rijksniveau gespecialiseerde administratieve
rechters ingesteld.(267) Al sinds 1884 was het Reichsversicherungsamt -mede-
hoogste rechter in sociale verzekeringszaken.
Van groot belang was de instelling van het Reichsfinanzhof in 1918. Na de
totstandkoming van de Reichsabgabenordnung van 1919, een algemene wet die
de grondslagen van het rijksbelastingrecht en het invorderingsrecht regelde
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(een stuk wetgeving waaraan een door Otto Mayer opgesteld begrippenapparaatten grondslag was gelegd), kon de reorganisatie van belastingadministratie en
rechtspraak ter hand worden genomen als gezamenlijke verantwoordelijkheid
van rijk en deelstaten. (De eerste instantie van de belastingrechtspraak was
aan de Landesfinanzamter opgedragen, die dus naar Pruisisch voorbeeld een
dubbele taak kregen.) Deze vorm van rechtspraak heeft stee(is bevredigend
gefunctioneerd. Daarnaast bestonden er nog enige colleges van minder belang.De periode van 1933 tot 1945 was geen bloeitijd voor administratieve
rechtspraak in Duitsland. Spoedig na de nationaal-socialistische machtsovername
werd de souvereiniteit van deelstaten afgeschaft, waarmee eigenlijk de basis
onder de administratieve rechtspraak in de deelstaten kwam te ontvallen. Na de
volledige gelijkschakeling, zo moet men wel concluderen, werden de bestaande
instanties een soort gedeconcentreerde rijksinstanties. Ook de grondwet van
1919 werd grotendeels buiten werking gesteld en daarmee ook de verplichtingtot instelling van administratieve rechtspraak.
Een aantal decreten en verordeningen van Hitler regelde de vervanging van de
bevoegdheden van de burgers beroep bij de administratieve rechter in te
stellen door een soort bezwaarschriftenprocedure bij het orgaan dat debeslissing genomen had. Bovendien werden de taken van de administratieve
rechtspraak in eerste instantie overgedragen aan de lagere bestuursorganen.
Zodoende werd het stelsel van administratieve rechtspraak uitgehold.(268)
Niettemin werd er in 1941 nog een algemeen administratief rechtscollege voor
het gehele rijk opgericht.(269) Het Reichsverwaltungsgericht ontstond uit een
samenvoeging van het preussisches Oberverwaltungsgericht te Berlijg het
Verwaltungsgerichtshof te Wenen en nog enige colleges voor economische
rechtspraak en de ambtenarentuchtrechtspraak. Het nieuwe college was eerder
een politiek orgaan dan een onafhankelijke rechter, de bestaande tradities van
Oostenrijk en Pruisen werden dan ook niet voortgezet. Dit betekende het einde
van twee 65 jaar oude, in hoog aanzien staande rechtscolleges.(270) (Veel kreeg
het college overigens niet te doen.)(271) Na de nederlaag van 1945 werd het
opgeheven en ontbonden. Samenvattend kunnen aan de ontwikkelingen in
Frankrijk en Duitsland in de periode van 1900 tot 1945 de volgende
karakteriseringen worden gegeven. In Frankrijk ligt de nadruk op uitbreiding
en verbetering van de bestaande beroepsgangen. Met name neemt het recours
pour exces de pouvoir in belang toe. Deze ontwikkeling lijkt omstreeks het
midden van de jaren twintig een voorlopig eindpunt bereikt te hebben. De
categorie besluiten waartegen beroep kan worden ingesteld werd niet verder
uitgebreid. Wel uitgebreid werd de omvang van de toetsing door de
administratieve rechter: feitenvaststelling, kwalificatie en de binding van de
administratie aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur vielen voortaan
binnen deze sfeer.
In Duitsland heeft men de instelling van afzonderlijke administratieve rechters
op deelstaatniveau verder ter hand genomen. Voor 1933 lukte het niet op
centraal niveau een algemene administratieve rechter in hoogste instantie in te
stellen. Wel worden op centraal niveau bijzondere administratieve rechters
aangesteld. De voorkeur gaat langzamerhand steeds meer naar een "contentieux
subjectif'-model uit. Vermelding verdient nog dat aan het eind van de jaren
twintig en het begin van de jaren dertig de uitsluiting van de rechter uit het
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gebied van de Ermessensfragen niet meer zo absoluut gebeurt als enkele
decennia daarvoor. Men maakt een begin met het formuleren van een theorie
over de grenzen van het freies Ermessen.(272)
Vergelijkt men deze ontwikkelingen met die in Nederland in dezelfde periode,
dan valt op dat Nederland ten opzichte van Frankrijk en Duitsland gaat
achterlopen, in elk geval op het institutionele vlak. Algemene administratieve
rechtspraak komt niet tot stand, weI bijzondere administratieve rechtspraak. In
Duitsland is dit (op rijksniveau) ook het geval, maar de oorzaken van deze
ontwikkeling verschillen van die van Nederland. De verschillen tussen de
deelstaten onderling liggen hieraan hoofdzakelijk ten grondslag, terwijl in
Nederland theoretische meningsverschillen en soms onwil (zie noot 253) de
boventoon voerden.
Een overeenkomst vertonen Nederland, Frankrijk en Duitsland in Wn opzicht:
de rol die de toetsing van overheidsoptreden aan het ongeschreven recht begint
te spelen neemt langzaam in belang toe. In Nederland verschijnt het verbod
van detournement de pouvoir in de wetgeving en het beginsel van de
rechtszekerheid in de jurisprudentie. In Frankrijk bestond de toetsingsgrond
verbod van ddtournement de pouvoir al langer, maar nog tijdens de Tweede
Wereldoorlog ziet de Conseil d'Etat kans toetsing aan ongeschreven recht via
de toetsing aan "violation de la loi" ingang te doen vinden, tenvijl in Duitsland
(en Oostenrijk) in de jaren voorafgaand aan het nationaal-socialisme de
grenzen van het freies Ermessen in zicht komen.

De ontwikkelingen in Nederland na het verslae van de commissie-Koolen tot
1945.

Nadat de commissie-Koolen in 1932 verslag van haar bevindingen had uit-
gebracht, bleef het een tijdlang stil rond de kwestie van de administratieve
rechtspraak. De economische crisis, de oorlogsdreiging en de mobilisatie eisten
in de jaren dertig begrijpelijkerwijs de volledige aandacht van de regering op
die waarschijnlijk niet vermoedde dat de combinatie van die gebeurtenissen
mede aanleiding zou zijn tot het zetten van een nieuwe stap op het gebied van
de rechtsbescherming.
In 1939 was na de mobilisatie en de invoering van de staat van beleg een
begin gemaakt met de invoering van een distributiestelsel. Dit bracht be-
perkingen met zich mee voor de consument, die nog slechts een bepaald maxi-
mum aan voedselprodukten per week mocht kopen, en voor de producent, die
per week slechts een bepaald maximum aan grondstoffen kreeg toegewezen. Om
een en ander in goede banen te leiden waren een aantal organisatorische
maatregelen nodig, kennelijk van een grotere omvang dan die aan het eind van
de Eerste Wereldoorlog getroffen werden. Artikel 13 van het Organisatiebesluit
Voedselvoorziening 1941 (273) vormde de basis voor een systeem van
rechtspraak (zo mag men het wel noemen) inzake geschillen tussen organisaties
belast met de uitvoering van de distributiemaatregelen en ondernemers. De
gewone burger (de consument) kreeg geen rechtsbescherming, het ging uitslui-
tend om de rechtsbescherming voor de producent.
Hiertoe werd in 1942 het Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening opge-
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richt.(274) Het Scheidsgerecht deed uitspraak in geschillen over door de
uitvoeringsorganisaties jegens ondernemers "genomen maatregelen" (waaronder
blijkens art. 7 Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 vestigingsver-
gunningen en financiele vergoedingen verstaan moesten worden), "verleende
vergoedingen en opgelegde betalingen" (art. 13 Organisatiebesluit).
Krachtens art. 2 Reglement Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening kon
alleen de ondernemer die rechtstreeks in zijn belang getroffen was, beroep
instellen bij het Scheidsgerecht. Het Scheidsgerecht kon volgens art. 30 van
het bovengenoemde Reglement in zijn uitspraak bepalen dat "de organisatie"
een aangevallen besluit overeenkomstig de uitspraak zou vernietigen of
wijzigen, dan wel wanneer het een aangevallen weigering of handeling betrof
bepalen hoe "de organisatie" zou dienen te handelen respectievelijk te
besluiten. Art. 30, tweede lid Reglement kende het Scheidsgerecht bovendien de
bevoegdheid toe de organisatie tot een schadevergoeding te veroordelen. Een
toetsingskader ontbrak. Aangenomen moet worden dat het Scheidsgerecht
bevoegd was tot toetsing van besluiten, handelingen en weigeringen aan de
toepasselijke wettelijke voorschriften.
Hier bleef het niet bij. Misschien juist omdat het toetsingskader ontbrak zag
het Scheidsgerecht kans besluiten, handelingen en weigeringen aan de normen
van "redelijkheid en billijkheid" te toetsen. Daarmee was het Scheidsgerecht de
eerste rechter die op een systematische wijze ging toetsen aan normen van
ongeschreven recht en zodoende een belangrijke
bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het leerstuk van de algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur. In dit kader kwamen bij voorbeeld het
gelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van ddtournement
de pouvoir aan de orde.(275\276)
Overigens vertoont de regeling betreffende het Scheidsgerecht een aantal
inmiddels bekende hoofdtrekken. Ondanks de in artikelen 7 en 13 Organisa-
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 gebruikte uitdrukkingen als "genomen
maatregelen" en dergelijke, komen in art. 30 Reglement Scheidsgerecht voor de
Voedselvoorziening de besluiten, handelingen en weigeringen voor. Onder
"besluiten" vallen waarschijnlijk voornamelijk de beschikkingen. Vaak moeten
dit beschikkingen van financiele aard geweest zijn, enigszins verwant met de
belastingaanslag of het besluit tot verlening van een subsidie. Zodoende
ontstaat het vertrouwde beeld: een rechtmatigheidsberoep op een
administratieve rechter inzake bestuursbesluiten met een financiele achtergrond,
een 'contentieux objectif-type, verwant met dat van de Ontwerpen-Loeff.
Het Scheidsgerecht heeft tot 1954 recht gesproken. Het is opgeheven door art.
81 Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie. Het College van Beroep
voor het bedrijfsleven heeft toen een met die van het Scheidsgerecht voor de
voedselvoorziening vergelijkbare taak gekregen, nadat bij inwerkingtreding van
de Wet op de Bedrijfsorganisatie het gerecht al een ruimere taak kreeg. (De
naam was toen al gewijzigd in Scheidsgerecht voor het Bedrijfsleven.) Hoewel
het Scheidsgerecht gedurende de bezettingsjaren werd ingesteld, en dit niet
zonder instemming van de bezetter gebeurd kan zijn, was de instelling van het
Scheidsgerecht geen onmiddellijke navolging van een in Duitsland of enig ander
land genomen maatregel. De oorzaak lag in de bijzondere economische crisis-
situatie waarin Nederland verkeerde en stond in dat opzicht los van het
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streven naar een algemene oplossing voor het vraagstuk van de rechtsbe-
scherming 

Conclusies

De periode van 1900 tot 1945 is voor de ontwikkeling van de administra-
tiefrechtelijke geschillenbeslechting in Nederland van grote betekenis. Het is de
periode waarin de verbrokkeling van het stelsel van administratiefrechtelijke
rechtsbescherming is ontstaan.
Het resultaat van -onder andere- de controverse tussen de ideedn van Loeff en
Struycken, beiden even leerstellig, was een soort tweesporenbeleid. Enerzijds
stelde men administratieve rechtspraak in voor geschillen van hoofdzakelijk
financiele aard, anderzijds nam men zijn toevlucht tot het administratief
beroep op tal van terreinen. Beinvloeding door buitenlandse bronnen is hierbij
steeds van ondergeschikte betekenis geweest. De gedachten die aan het
bedoelde tweesporenbeleid ten grondslag lagen, waarin zowel de ideeen van
Loeff als die van Struycken terug te vinden zijn, zijn niet aan buitenlandse
voorbeelden ontleend, noch op doorslaggevende wijze door buitenlandse
wetgevingen of schrijvers beinvloed. Loeff en Struycken gebruikten
buitenlandse voorbeelden op onsystematische en nogal willekeurige wijze om er
hun stellingen mee te ondersteunen. Wel vertonen enkele bepalingen uit de
Ontwerpen-Loeff die van betekenis bleven (en nog steeds zijn), gelijkenis met
bepalingen uit de Pruisische, de Oostenrijkse en de Wurttembergse wetgeving.
Wanneer de ontwikkelingen in de periode van f 1900 tot + 1945 aan de hand
van de in de inleiding van dit hoofdstuk opgestelde vraagpunten worden
beschouwd, ontstaat het volgende beeld. Op het vlak van de institutionele
ontwikkeling is het volgende waar te nemen. De Beroepswet 1902 roept de
Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep in het leven aan welke de
sociale verzekeringsrechtspraak wordt toevertrouwd. Andere gespecialiseerde
administratieve rechters die worden opgericht zijn de raden van beroep voor de
directe belastingen; de belastingkamer van de Hoge Raad; de Ambtenaren-
gerechten (met de Centrale Raad van Beroep als beroepsinstantie); de Dis-
tributiegerechten (eveneens met de Centrale Raad van Beroep als beroepsin-
stantie) en het Scheidsgerecht voor de voedselvoorziening. De Centrale Raad
van Beroep heeft aan het einde van de periode 1900-1945 de meest uitgebreide
taak gehad. De voorstellen van de Commissie-Koolen sloten hierop aan.
Het onderbrengen van de administratieve rechtspraak bij de gewone rech-
terlijke macht, zoals in de plannen van Loeff was voorzien, vindt slechts
beperkt plaats. De belastingrechtspraak en enkele beroepsgangen van onder-
geschikt belang zijn hiervan een voorbeeld.
Voor het administratief beroep ligt dit anders. Veelvuldig wordt op weinig
stelselmatige wijze beroep opengesteld op de Kroon, Gedeputeerde Staten en
ministers.
Wanneer het tweede aandachtspunt, de positie van het bestuur ten opzichte van
wetgever en administratieve rechter, dan valt het volgende op. In de tijd van
Struycken en Loeff wordt belicht, de eerste decennia van deze eeuw, neemt
het ingrijpen van de overheid in het maatschappelijk leven toe. De wetgever
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moet zijn toevlucht nemen tot het stellen van vage normen en het verlenen
van discretionaire bevoegdheden die het bestuur in toenemende mate "vrij"
laten. Vrij in die zin dat het in ruime mate aan het bestuur is overgelaten of
en hoe het de bestaande rechtsbetrekkingen tussen burgers en bestuursorganen
nader wenst in te vullen. Zowel Loeff als Struycken menen dat de wijze
waarop het bestuur die nadere invulling van die rechtsbetrekkingen ter hand
neemt, niet door een administratieve rechter getoetst behoort te worden.(277)
Loeff verbond hieraan niet de consequentie dat administratieve rechtspraak
geheel uitgesloten was. Integendeel, Loeff wenste een stelsel van administra-
tieve rechtspraak dat zich beperkte tot een strikte wettigheidscontrole (die
echter mede de beoordeling van de hantering van vage normen inhield).
Struycken daarentegen, het pleitte voor een positie van het bestuur waarin
geen plaats was voor rechterlijke controle: Burger en bestuur staan niet
tegenover maar naast elkaar. De wetgever verleent bevoegdheden aan een
apparaat met een dienende, niet een heersende taak. Hier kan voor rechterlijke
controle geen plaats zijn, noch voor wettigheidscontrole, noch voor controle op
de hantering van discretionaire bevoegdheden of de invulling van vage normen
(Struycken zag in dat een en ander moeilijk van elkaar te onderscheiden valt),
de rechter zou anders op de stoel van het bestuur plaats nemen. Struycken
achtte parlementaire controle en administratief beroep de enige wegen
waarlangs "Obergriffe der Verwaltung" genoegzaam geredresseerd konden
worden.(278)
Toch ontstaat in deze tijd ook het besef dat het optreden van het bestuur
nooit geheel vrij is, maar ook zijn grenzen kent. Het verbod van d6tournement
de pouvoir verschijnt als vernietigingsgrond in diverse wetten naast strijd met
een algemeen verbindend voorschrift. In Frankrijk en Duitsland doen zich
vergelijkbare ontwikkelingen voor.
Ook op het gebied van het denken omtrent de aard van het administratief
recht en de plaats van de rechtsbescherming daarin doet zich een opvallende
ontwikkeling voor. De Beroepswet 1902 volgt als het ware de stijl van de
Ongevallenwet 1901. De laatste wet kent de burger publiekrechtelijk (door een
overheidsorgaan, de Rijksverzekeringsbank) gegarandeerde rechten en
aanspraken toe, zoals in Duitsland eerder was geschied.
Ook andere sociale verzekeringswetten volgen deze stijl van wetgeving, zodat
de rechtsbescherming in het sociaal verzekeringsrecht een "recours subjectif'
heeft, die gericht is op bescherming van rechten en aanspraken van de burger.
Het verslag van de Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello en via dit
verslag waarschijnlijk de Zuidduitse theorie liggen aan deze benadering ten
grondslag.
Loeff kiest een principieel andere benadering. Hij ziet het publiekrecht als
orde van objectief recht. De administratieve rechter handhaaft dit recht.
Rechten en aanspraken van burgers komen in deze opvatting niet voor,
subjectieve publieke rechten bestaan niet. De rechter is belast met de controle
van de wetmatigheid van bestuursbesluiten. Hoewel Loeffs ontwerpen het
Staatsblad nimmer bereiken, hebben zij op dit punt een niet onaanzienlijke
invloed uitgeoefend.
Wanneer men in de periode 1900 tot 1945 overgaat tot het instellen van
speciale administratieve rechters wordt de stijl van de ontwerpen Loeff meestal
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gevolgd. Het volgende patroon ontstaat dan:
1.de wet kent aan een orgaan bestuursbevoegdheden toe;
2.de rechter toetst besluiten, handelingen en weigeringen die in het kader van
de uitoefening van die bevoegdheden respectievelijk zijn genomen, verricht of
uitgesproken aan de wet (aangevuld met strijd met het verbod van
ddtournement de pouvoir);
3.de rechter kan het besluit, de handeling of de weigering vernietigen en het
orgaan veroordelen tot hetgeen deze ingevolge de wet moest doen of besluiten.

(De bevoegdheden tot het veroordelen tot schadevergoeding of betaling van een
geldvordering en die tot toetsing van disciplinaire strafopleggingen aan het
evenredigheidsbeginsel buiten beschouwing gelaten.) De Ontwerpen van Loeff en
Koolen, de Ambtenarenwet 1929 en regelingen met betrekking tot crisis- en
distributiezaken volgen dit patroon, dat ook in de volgende periode terug zal
keren. Elementen van dit patroon kunnen zijn ontleend aan buitenlandse
wetgevingen, zekerheid hierover bestaat echter allerminst.
Zo ontstaat dus het beeld van een gespecialiseerde administratieve rechtspraak
waarin zowel vormen van een recours subjectif als vormen van een recours
objectif aan te treffen.
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4.4De periode van 1945 tot he(len Voortgaan op reeds gebaande paden en
terugkeer tot het Conseil d'Bat-model

Het verslag van de commissie-de Monchy

Het resultaat van alle pogingen ondernomen in de periode voor 1945 was, zoals
reeds is opgemerkt, een tweesporenbeleid. Enerzijds werden er gespecialiseerde
administratieve rechters ingesteld voor de beslissing van geschillen van vooral
financiele aard, anderzijds zocht men zijn toevlucht in het op weinig syste-
matische wijze openstellen van administratief beroep. Vruchteloos waren alle
voorstellen door ministers en adviescommissies gebleven die hadden gepleit voor
een algemene oplossing van dat wat bekend stond als het vraagstuk der
administratieve rechtspraak.
De periode van de wederopbouw van Nederland na 1945 leek een gunstige tijd
om voorstellen voor staatkundige en politieke vernieuwingen en veranderingen
te doen. De regering meende dat dit ook gold voor het terrein van de
administratiefrechtelijke rechtsbescherming.
Bij gezamentijke beschikking van de ministers van binnenlandse zaken en
justitie van 10 december 1946 werd een commissie van advies inzake verhoogde
rechtsbescherming in het leven geroepen. De commissie, die onder voor-
zitterschap van de Haagse burgemeester mr. S.J.R. de Monchy stond, moest zich
opnieuw met het vraagstuk gaan bezighouden.
De commissie moest adviseren over: 1 de wenselijkheid van verhoogde rechts-
bescherming van de burger tegenover de overheid; 2 de wenselijkheid van
verhoogde rechtsbescherming van lagere publiekrechtelijke lichamen tegen
ingrijpen van de centrale overheid in de autonome sfeer en 3 over de wense-
lijkheid van een bijzondere behandeling van geschillen tussen overheidslichamen
(c.q. overheidsorganen) onderling. Daarnaast werd advies gevraagd over de
wijze waarop dit zou moeten plaatsvinden en welke personele en financitle
middelen daarvoor nodig zouden zijn.
Bij de installatie van de Commissie verwees minister-president Beel in zijn rede
nog eens naar de gang van zaken rond de administratieve rechtspraak. Hij
haalde daarbij de vroegere minister van Justitie Gerbrandy aan, die voor de
oorlog had verklaard "dat het doel hetwelk men nastreeft reeds in
aanmerkelijke en bevredigende wijze was benaderd".(279)Deze passage leek voor
de commissie een soort "Leitmotiv" geweest te zijn. In 1950 verscheen het
rapport van de commissie. Waarschijnlijk onder invloed van de ervaringen in de
eerste vijftig jaar van de 20-ste eeuw opgedaan met het probleem van de
administratieve rechtspraak, bracht de commissie een verslag uit waarin een
aantal terughoudende oplossingen werden voorgesteld. Wel zouden de door de
commissie voorgestelde oplossingen het karakter van de Nederlandse
administratiefrechtelijke rechtsbescherming en daarmee tevens    de

administratiefrechtelijke dogmatiek (de rechtsbescherming was het belangrijkste
waagstuk in deze dogmatiek) in belangrijke mate beinvloeden. (In hoofdstuk 2
is al ingegaan op de rol die het rapport heeft gespeeld bij de ontwikkeling van
het beschikkingsbegrip.)
De commissie begon het rapport met het zoeken naar een antwoord op de
vraag waarom het vraagstuk van de administratieve rechtspraak nooit was
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opgelost. Op de gebieden van het burgerlijk recht en het strafrecht bestond
toch sinds eeuwen onafhankelijke rechtspraak. Waarom bestond er dan geen
onafhankelijke rechtspraak op het terrein van het staats- en administra-
tiefrecht? Men verklaarde dit uit het verschil in aard tussen het burgerlijk
recht en strafrecht enerzijds en bestuursrecht anderzijds.
Op het terrein van het burgerlijk recht en het strafrecht moesten vragen over
schuld, opzettelijke leedtoevoeging, de vaststelling van individuele rechten en
verplichtingen beslist worden. Op het terrein van het administratief recht
speelden dit soort vraagstukken in de visie van de commissie geen rol. Van
door de administratie beoogd nadeel kon geen sprake zijn. Daarom was er in
het administratief recht sprake van een andere orientatie, niet in de eerste
plaats gericht op de rechtzoekende burger.(280)In het administratief recht ging
het daarentegen in de eerste plaats om het openbaar belang.
Om dat openbaar belang zo goed mogelijk te kunnen dienen had men echter
zijn toevlucht moeten zoeken tot een wetgeving, die aan het bestuur een grote
ruimte laat. Uit de toepassing van de wet konden echter problemen
voortvloeien die om oplossing door een derde instantie vroegen. Men consta-
teerde hierbij echter twee fundamentele moeilijkheden: 1 de grens tussen
rechts- en beleidsvragen was moeilijk bepaalbaar, zeker wanneer dit probleem
in verband werd gebracht met de vraag welk orgaan als onpartijdige derde
instantie moest worden aangewezen, een rechter of een ander (hoger?)
bestuursorgaan c.q. een toezichthoudend orgaan; 2 een eventueel in te voeren
algemene beroepsmogelijkheid waarbij alleen wegens strijd met de algemeen
verbindende voorschriften kon worden geklaagd leek weinig zinvol, er was meer
nodig: "wanbeleid" was niet alleen het gevolg van strijd met een algemeen
verbindend voorschrift.
Welke beroepsmogelijkheden waren er, gegeven deze vraagstukken denkbaar en
wat was er reeds op dit terrein tot stane gebracht?
De commissie onderscheidde hiertoe beroep gericht tegen algemeen verbindende
voorschriften, tegen beschikkingen en tegen handelingen. Een beroeps-
mogelijkheid tegen algemeen verbindende voorschriften achtte men principieel
onjuist. De betrokkenheid van een op democratische wijze samengestelde en
werkzame wetgever en de invloed van de advisering van de Raad van State
waren moeilijk te verenigen met de gedachte dat tegen algemeen verbindende
voorschriften beroep kon worden ingesteld. Beroep tegen beschikkingen en
handelingen was daarentegen wel gewenst, doch in tegenstelling tot de
Ontwerpen-Loeff en de daarop gebaseerde (c.q. de daardoor beinvloede)
wetgeving -die steeds beroep openstelde tegen besluiten, handelingen en
weigeringen op dezelfde wijze en bij dezelfde rechter- oordeelde de commissie-
de Monchy dat voor beroep tegen beschikkingen en beroep tegen handelingen
niet dezelfde beroepsmogelijkheid open zou moeten staan.(281)
Op het terrein van het beroep tegen beschikkingen was reeds het nodige
verricht. Rechterlijke tussenkomst op bijzondere gebieden, waarbij meestal
financiele aanspraken in het geding waren, was verzekerd. Daarnaast was
bescherming van de burger gewaarborgd door "zelfbestuur in provincie en
gemeente". (Niet duidelijk is of men hier doelde op medebewindstaken -onder
zelfbestuur verstond men destijds medebewind- of juist op autonome taken.
Daarbij ligt de nadruk toch meer op aspecten als spreiding van overheids-
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macht en bescherming van de positie van lokale gemeenschappen, terwijl
instrumentele aspecten bij medebewind meer een rol spelen. Ook bestond er
"hoger beroep in de boezem van de administratie zelve". Daaronder verstond
men "administratieve rechtspraak dus door administratieve organen" (kennelijk
doelde men op administratief beroep). Ook op dit terrein was sinds het
verschijnen van het rapport van de commissie-Koolen in 1932 veel verbeterd.
Het aantal beroepsmogelijkheden was volgens de commissie sindsdien sterk
uitgebreid. Om dit aan te tonen publiceerde de commissie-De Monchy een
overzicht van alle bestaande beroepsmogetijkheden.(282)Het meest bevredigend
werkte nog het beroep op de Kroon, gehoord de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De commissie zag dit als een soort tussenvorm
tussen het administratief afdoen van een zaak en een volwaardige
administratieve rechtspraak.
Het oude beproefde Kroonberoep werd de kern van de ideden die de commissie
ontwikkelde. De voorbereiding en openbare behandeling van het geschil door
een onpartijdige instantie (Afdeling geschillen) op een met voldoende
waarborgen omklede wijze, gevolgd door een beslissing van een politiek
verantwoordelijk bestuursorgaan (Kroon), waarbij dit bestuursorgaan niet dan
na een "zware" procedure kan afwijken van het advies van de Afdeling
geschillen, leek de beste oplossing: "(...) afgezien van enkele verbeteringen,
waardoor het verantwoord om de afwijking van is het advies van de Afdeling
geschillen van bestuur nog sterker tot uitzondering te stempelen komt het de
Commissie voor, dat dem regeling nog immer een aannemelijke oplossing vormt
voor deze geschillen, waarbij krachtens de aard van het administratieve recht
rechts- en beleidsvragen niet immer te scheiden zijn".(283)
Hier zou het niet bij moeten blijven. Men was van mening dat de betekenis
van het administratief beroep op de Kroon in belang zou kunnen toenemen
wanneer naast toetsing van de beschikkingen aan wettelijke voorschriften
tevens toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur mogelijk
was. Bij dit laatste kon men onder meer denken aan toetsing aan het verbod
van ditournement de pouvoir dat in art. 58 Ambtenarenwet 1929 was opgeno-
men, maar de beroepsgronden zouden meer moeten gaan omvatten. Het zou
echter weer niet zover moeten gaan dat een algemene beleidstoetsing mogelijk
werd. Dit zou op gespannen voet staan met de autonome sfeer van provincies
en gemeenten. (Bovendien bestond er nog het "gewone" administratieve toe-
zicht.)
Het instellen van administratieve rechtspraak achtte men niet gewenst. Het
kwam de Commissie voor dat de toestand zoals die in 1940 bestond, niet
onbevredigend was. De deskundigheid van de administratie was boven elke
twijfel verheven. Voor wat betreft de onpartijdigheid volstond het volgens de
commissie, wanneer naast het terrein van de op geld waardeerbare geschillen
(waar voorziening bij de burgerlijke rechter en de gespecialiseerde
administratieve rechter bestond) beroep op de Kroon gehoord de Afdeling
geschillen van bestuur van de Raad van State zou worden opengesteld. Men zag
voor uitbreiding van administratieve rechtspraak nog wel ruimte op sociaal-
economisch terrein. Zo kwam de Commissie-de Monchy tot een voorstel dat
ertoe strekte het in de vorige periode ontstane tweesporenbeleid voort te
zetten: waar mogelijk kon de procedure voor de gespecialiseerde admini-
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stratieve rechters worden verbeterd, eventueel kon er op sociaal-economisch
terrein gedacht worden aan uitbreiding van de administratieve rechtspraak.
Voor het overige: geen algemene administratieve rechtspraak. Daarnaast kon
men, geheel in de stijl van Struycken, denken aan "verbeteringen binnen de
administratie".
Wel werden verbeteringen voorgesteld, hierin bestaande dat het tot dan toe als
volledige beleidstoetsing functionerende Kroonberoep in het algemeen (er waren
uitzonderingen gedacht) zou worden omgebouwd tot een nieuw soort toetsing.
Deze nieuwe toetsingsvorm beschouwde men als een vorm die zich ergens in
het midden bevond tussen een rechtmatigheidstoetsing (dan nog een toetsing
uitsluitend aan wettelijke voorschriften) en een volledige beleidstoetsing. Hier
speelde niet alleen het argument dat de autonome sfeer van de lagere
publiekrechtelijke lichamen moest worden beschermd een rol.
Men wist eigenlijk nog niet goed raad met de plaats die de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur zouden moeten gaan innemen in dit geheel.
In de jaren vijftig was men nog niet van mening dat rechtmatigheidstoetsing
van bestuursbesluiten mede toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur omvatte.
Illustratief is in dit verband de opvatting van G.J. Wiarda (zelf lid van de
Commissie-de Monchy). Wiarda stelde in zijn preadvies voor de Vereniging voor
Administratief Recht uit 1952 dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur
niet met ongeschreven rechtsnormen mochten worden verwisseld. Ongeschreven
rechtsnormen, bij voorbeeld in de vorm van gewoonterecht, zouden in zijn visie
gelijkgesteld zijn met geschreven rechtsregels. In navolging van Paul Scholten
zag Wiarda algemene beginselen van behoorlijk bestuur als "ethische
(richtinggevende) tendenzen" die aan geschreven en ongeschreven bestuursrecht
ten grondslag lagen. (Scholten zag alle rechtsbeginselen als "ethische
tendenzen".) Vandaar dat Wiarda toetsing van bestuursbesluiten aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet als rechtmatigheidscontrole,
maar als een "algemene behoorlijkheidscontrole" opvatte.(284)Het zou ligt voor
de hand achter de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur invloeden uit het Franse bestuursrecht te vermoeden. Dit blijkt echter
slechts in beperkte mate het geval te zijn geweest. Onderzoek van de bewaard
gebleven delen van het archief van de Commissie toont aan dat met de
voorstellen tot invoering van toetsing aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur niet bedoeld was de jurisprudentie van de Conseil d'Etat na
te volgen.(285)Het was veel eerder de bedoeling van de Commissie een bepaling
in de lijn van art. 58 Ambtenarenwet 1929 (of art. 57 Ontwerp-Koolen) voor te
stellen. De uitspraak van de Hoge Raad inzake de Doetinchemse woonruim-
tevordering(286) noodzaakte echter tot een andere benadering. Immers, nu kon
niet meer met alleen toetsing aan wettelijke voorschriften en het verbod van
dttournement de pouvoir worden volstaan , maar moest ook het verbod van
willekeur als toetsingsnorm worden opgenomen.
Donner verlangde daarop dat de "eisen van behoorlijk bestuur" mede als
toetsingsnorm zouden worden aangenomen. Hierover werd niet onmiddellijk
overeenstemming bereikt: men was van mening dat een geval van ddtournement
de pouvoir zich niet spoedig voor zou doen, en welk redelijk Nederlands
bestuursorgaan zou toch een beschikking in strijd met het verbod van willekeur
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geven? Niet duidelijk is, waarom de formule "algemene beginselen van
behoorlijk bestuur' tenslotte toch is aanvaard. Ten opzichte van het bestaande
Kroonberoep, zoals dat was ontleend aan het oude Conseil d'Etat-model van
voor 1872, was het niettemin een beperking. Beleidstoetsing zoals in het
bestaande Kroonberoep, (zoals in elk administratief beroep) mogelijk was, zou
dan voorzover de wet geen uitzondering bevatte, niet meer mogelijk zijn.
De voorstellen van de Commissie-de Monchy hielden nog een beperking in van
het bestaande Kroonberoep. Weliswaar kreeg het beroep een algemeen karakter,
maar het werd beperkt tot een beroep uitsluitend tegen beschikkingen. Het
bestaande Kroonberoep kende die beperking niet. In paragraaf 4.1 is al vermeld
dat men niet in staat bleek de term "contentieux administratif' uit de Franse
wetgeving van 1845 door een Nederlandse vertaling te vervangen, zodat de
wetgever gedwongen was steeds beroep op de Kroon open te stellen wanneer
hij dit wenselijk achtte. De wetgever beperkte zich daarbij v66r 1950 niet
steeds tot beschikkingen (zie bijvoorbeeld art. 9 Keurenwet).
Sinds de Ontwerpen-Loeff gaf men in voorstellen betreffende administratieve
rechtspraak over het algemeen de voorkeur aan de reeks "besluiten, handeling-
en en weigeringen". De Commissie-de Monchy gebruikte echter de term
"beschikking", daarmee aansluiting zoekend aan het door Van der Pot
ontwikkelde dogmatische begrip dat tot dan toe nooit expliciet als aankno-
pingspunt voor beroep en bezwaar had gediend. Hoewel uit de geschiedenis van
de Ontwerpen-Loeff bleek dat met het begrip "besluit" bedoeld was beroep
open te stellen tegen wat nu beschikkingen genoemd worden, moet nu toch
worden aangenomen dat waar wetten als de Ambtenarenwet 1929 en de Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie de term besluit gebruiken, deze
term ruimer moet worden opgevat dan de term beschikking. Besluiten van
algemene strekking, niet-zijnde algemeen verbindende voorschriften vallen ook
onder dit besluitbegrip, zo blijkt uit de jurisprudentie.(287)
Algemeen verbindende voorschriften worden apart uitgezonderd. (Loeff zal dit
niet hebben voorzien.) Ook in dit opzicht is het gebruik van het be-
schikkingsbegrip een beperking. Bij het verslag van de commissie-de Monchy
waren elf voorstellen van wet gevoegd. Een daarvan was het Ontwerp-Wet
beroep administratieve beschikkingen dat een uitwerking van de hierboven
vermelde voorstellen bevatte. Het Ontwerp-Wet bab wilde beroep openstellen
voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door een beschikking
rechtstreeks in zijn belang getroffen was, terzake dat die beschikking in strijd
was met een algemeen verbindend voorschrift of de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.(288)
Artikel 2 Ontwerp-Wet bab gaf de volgende omschrijving van het begrip
beschikking: "een eenzijdige schriftelijke wilsverklaring van een administratief
orgaan, gegeven krachtens een staats- of administratiefrechtelijk voorschrift,
en gericht op de vaststelling, de wijziging of de opheffing van een bestaande
of het scheppen van een nieuwe rechtsverhouding, dan wel inhoudende de
weigering tot zodanig vaststellen, wijzigen, opheffen of scheppen". Geen
beschikking in de zin van het Ontwerp-Wet bab was een "regeling van
algemene strekking". (Op de verhouding tussen beschikking en algemeen
verbindend voorschrift respectievelijk regeling/besluit van algemene strekking
wordt in dit hoofdstuk niet meer teruggekomen. Dit aspect is in hoofdstuk 2
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behandeld). Met deze omschrijving werd nog een aantal beperkingen van het
beroepsrecht aanvaard. De beschikking moest schriftelijk zijn, niet-schriftelijke
beschikkingen werden dus uitgezonderd. De beschikking moest ook berusten op
een staats- of administratiefrechtelijk voorschrift, zodat de krachtens
ongeschreven (buitenwettelijke) bestuursbevoegdheden gegeven beschikkingen
(veel subsidiebeschikkingen, alsmede besluiten krachtens beheerstaken ten
aanzien van het publiek domein) eveneens uitgezonderd waren van beroep.
Uitzonderingen waren daarnaast nog te vinden in de uitgezonderde organen en
een lijst uitgezonderde groepen beschikkingen.
In het verslag van de commissie-de Monchy werden de besluiten en handelingen
als het ware uit elkaar getrokken.(289)Besluiten werden door de minder
omvattende categorie beschikkingen vervangen. Maar wat gebeurde er met de
handelingen? Ook voor dit vraagstuk bedacht de commissie een oplossing. Uit
het verslag van de commissie volgt dat men het begrip handeling vooral
opvatte als feitelijke bestuurshandelingen en privaatrechtelijke

rechtshandelingen.
In beginsel was de burgerlijke rechter competent in geschillen met betrekking
tot deze handelingen. Ook in de voorstellen van de commissie bleef dit zo, met
dien verstande echter dat de bevoegdheden van de burgertijke rechter op dit
terrein eveneens zouden worden beperkt.(290) De commissie deed dit niet
zonder reden. Uit het archief van de commissie blijkt dat men begonnen is met
een analyse van de rechtspraak van de Hoge Raad in "administratiefrechtelijke
zaken". Vervolgens werden voorstellen gedaan over de verhouding tussen de
burgerlijke rechter, art. 1401 BW en het bestuursrecht (het ontwerp-ODOL), om
pas daarna het terrein van de beschikkingen te betreden. Vermoedelijk is men
toen gekomen tot de driedeling in overheidsbesluiten die aan het begin van het
verslag is opgenomen (algemeen verbindende voorschriften, beschikkingen en
handelingen). Beziet men dit als 66n geheel, dan valt wellicht daaruit te
verklaren dat nergens rekenschap is gegeven van het feit dat de commissie-
Van der Grinten beroep open wenste te stellen tegen besluiten, handelingen en
weigeringen, dit in afwijking van de voorstellen van de commissie - de
Monchy, terwijl er tussen de commissies regelmatig contact bestond.
De burgertijke rechter, rechtsprekend krachtens art. 2 Wet op de rechterlijke
organisatie en de daarop gebaseerde jurisprudentie, in verband met art. 1401
BW, zou indien deze artikelen in het geding waren en een openbaar lichaam als
gedaagde in het deding betrokken was, moeten oordelen met inachtneming van
de bepalingen van een nieuwe regeling, het Ontwerp-Onrechtmatige daden

openbare lichamen. Onder onrechtmatige daad van een openbaar lichaam werd
begrepen elke daad niet-zijnde een beschikking die of in strijd was met de wet
(waaronder mede werd verstaan strijd met het verbod van dttournement de
pouvoir) of in strijd was met de zorgvuldigheid die het openbaar lichaam ten
aanzien van eens anders persoon of goed betaamde. (Van de in 1919 door de
Hoge Raad in het arrest Cohen/Lindenbaum(291) geformuleerde criteria
vervielen dus strijd met de goede zeden en strijd met eens anders subjectief
recht.)
Maar ook een beschikking kon een onrechtmatige daad zijn. Volgens art. 7
Ontwerp-Wet Odol(292) was dit het geval wanneer de betreffende beschikking
wegens strijd met een wettelijke bepaling door de Kroon werd vernietigd dan
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wel het voorschrift waarop de beschikking berustte door de rechter onver-    1
bindend werd verklaard.
In tegenstelling tot het Ontwerp-Wet bab is het Ontwerp-Wet Odol nooit
ingediend bij de Staten-Generaal. Verbazingwekkend is dit niet. Op het ontwerp
is veel kritiek gekomen.(293)Invoering zou een fundamentele breuk geweest zijn
met de jurisprudentie van de voorafgaande decennia. Bovendien bevatte het
ontwerp een raktisch en dogmatisch moeilijk verdedigbare beperking van de
competentie van de burgerlijke rechter. Voor het overige bevatte het verslag
van de commissie-de Monchy niet veel opvallende wijzigingsvoorstellen. De
procedure van het Kroonberoep zou in hoofdzaak gelijk blijven. Voor het
"contrair" gaan werd een iets zwaardere procedure voorgesteld. De bevoegdheid
van de Kroon de aangevallen beschikking te vernietigen en indien nodig zelf in
de zaak te voorzien, past bij een stelsel van administratief beroep.
Interessant is tenslotte nog een aan het verslag toegevoegde minder-
heidsopvatting. Een minderheid in de commissie wilde een Kroonberoep waarin
de Kroon verplicht was steeds het advies van de Afdeling geschillen van
bestuur te volgen. Ook zou de Kroon niet de bevoegdheid moeten krijgen de
gevolgen van de vernietiging van de beschikking te regelen. Daarnaast zouden
de leden van de Afdeling geschillen voor het leven moeten worden be-
noemd.(294)Aanvaarding van dit voorstel zou in feite neerkomen op het
instellen van een vorm van administratieve rechtspraak, met de bijzondere
toevoeging dat de uitspraken door de Koningin zouden worden getekend en
door een of meer ministers zouden worden gecontrasigneerd. De meerderheid
wees het voorstel af.
Hoe moet nu het verslag van de commissie-de Monchy in het licht van dit
onderzoek worden beoordeeld? In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.1) is al betoogd dat
het verslag voor de buitenlandse beinvloeding op de totstandkoming van het
beschikkingsbegrip een zeker eindpunt markeert. Op dit eindpunt leek het
beschikkingsbegrip een soort officiele erkenning te hebben gekregen. Doordat
dogmatisch begrip als aanknopingspunt voor beroep en bezwaar in een
wetsvoorstel werd opgenomen dat zelf weer het beginpunt van de ontwikkeling
van de Nederlandse administratiefrechtelijke rechtsbescherming na de Tweede
Wereldoorlog was. In dit hoofdstuk is betoogd dat de directe buitenlandse
beinvloeding van de aard van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting
al eerder (nadat de Beroepswet 1902 in werking was getreden) een einde had
genomen. Ook de commissie-de Monchy heeft geen rechtsvergelijkende
beschouwingen in haar verslag opgenomen, zoals na de Ontwerpen-Loeff ook
nooit meer was gebeurd. Dit liet men bewust na, zo blijkt uit de stukken.
Dit neemt niet weg dat zoals hieronder zal worden uiteen gezet, in het verslag
en de wetsvoorstellen van de commissie-de Monchy wel degelijk een aantal van
oorsprong buitenlandse elementen terug te vinden zijn. Deze buitenlandse
elementen zijn echter verweven met oorspronkelijke Nederlandse elementen tot
den geheel dat -als we het model van het Ontwerp-Wet beroep administratieve
beschikkingen vanwege zijn algemeenheidspretentie (dit ondanks het aanvullend
karakter ervan) als de kern van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming
beschouwen- juist vanwege die verwevenheid het Nederlandse administratieve
recht en het stelsel van rechtsbescherming kenmerkt. De Wet Arob, nu de
belangrijkste voorziening op administratiefrechtelijk gebied, is rechtstreeks van

244



dit model van rechtsbescherming afgeleid.
Uit welke elementen is het model van de commissie-de Monchy opgebouwd? In
volgorde van ouderdom zijn het:
1.Het "oude" (c.q. gewone) Kroonberoep. Deze vorm van administratief beroep,
door de wetgever in vele wetten opengesteld was geregeld in de Wet op de
Raad van State van 1861, die totstandgekomen is onder invloed van de Franse
wetgeving van 1845.
2.Het beschikkingsbegrip. Dit is in 1932 door Van der Pot in zijn bijdrage aan
Nederlandsch Bestuursrecht geformuleerd. Dit beschikkingsbegrip is echter terug
te voeren op het Verwaltungsakt-begrip van Otto Mayer die het omstreeks 1895
opstelde. Hieraan liggen echter weer andere Franse, Duitse en mogelijk
canoniekrechtelijke bronnen aan ten grondslag. Verwant hieraan is weer het
begrip "besluit" uit de Ontwerpen-Loeff, dat echter iets ruimer is dan het
beschikkingsbegrip.
3.De Ontwerpen-Loeff. Evenals de Ontwerpen-Loeff van 1905 heeft het Ont-
werp-Wet bab een "recours objectif'-karakter. De toetsing van een over-
heidsbesluit, een beschikking, staat in het middelpunt. Het is voorts het belang
("rechtstreeks in zijn belang getroffen") en niet de rechten en verplichtingen
van de burger dat tot object van rechtsbescherming wordt gemaakt. Daarnaast
is de wetstechnische constructie van het begrip administratief orgaan en de
daarop geformuleerde uitzonderingen aan de Ontwerpen-Loeff ontleend.
Tenslotte is het in algemene termen geformuleerde beroepsrecht uit deze
ontwerpen afkomstig. Aan deze ontwerpen liggen, naast Loeffs eigen
gedachtengoed, mogelijk Pruisische, Oostenrijkse en Wikttembergse invloeden
ten grondslag.
4.De gedachten van Struycken. Het verslag sluit in belangrijke mate aan op de
door Struycken in 1910 in "Administratie of Rechter" geformuleerde gedachten.
De principiele keuze voor administratief beroep ("waarborgen binnen de
administratie") en duidelijk tegen administratieve rechtspraak (een
administratief beroep dat bovendien nog op diverse punten is beperkt) is direct
op deze theorie gebaseerd. (Toetsing van bestuursbevoegdheden waarbij de
hantering van discretionaire bevoegdheden dan wel de interpretatie van vage
normen in het geding is, moet juist vanwege de bescherming van bestuurlijke
vrijheden in administratief beroep geschieden.) Hieraan ligt geen aanwijsbare
buitenlandse bron ten grondslag.
5.De in ontwikkeling zijnde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Sinds
de wetgeving betreffende de crisisrechtspraak van 1918 zijn in wetten en
wetsvoorstellen het verbod van ddtournement de pouvoir (Crisis-wetgeving,
Ambtenarenwet 1929), het verbod van willekeur (ontwerp-Rechtstoestandswet
1920) en het evenredigheidsbeginsel (Ambtenarenwet 1929) verschenen. In de
rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep komt het

rechtszekerheidsbeginsel op. Ook de rechtspraak van het Scheidsgerecht voor
de voedselvoorziening om de Hoge Raad speelt hierin een rol. Het karakter van
de beginselen is echter nog niet uitgewerkt. Zij hebben nog niet de status van
ongeschreven rechtsnormen, maar dienen als toetsingskader voor een
behoorlijkheidscontrole. Nieuw is het voorstel dat niet op grond van schending
enkele met name genoemde beginselen, maar op grond van de schending van dQ
algemene beginselen van behoorlijk bestuur beroep kan worden
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ingesteld.(295)Bij dit element spelen zowel Nederlandse als Franse invloeden
een rol. Er is zeker sprake van verwantschap met Struyckens ideaal van
"behoorlijke administratie" en de pogingen van Boasson te zoeken naar de
grenzen van de bestuurlijke vrijheid. Onmiskenbaar is de term "dttournement
de pouvoir" van Franse oorsprong maar de Franse invloed is toch beperkt
gebleven.
6.Het verslag en het wetsvoorstel van de commissie-Koolen. De commissie-de
Monchy heeft zich in bepaalde opzichten door het karakter van de ontwerpen
van de commissie-Koolen van 1932 laten leiden.(296)Het Ontwerp-Wet bab is
evenals het Ontwerp-Wet aanvullende administratieve rechtspraak van de
commissie-Koolen gedacht als een aanvullende regeling: De klager komt pas aan
een bab-beroep toe wanneer er geen voorziening bij een gespecialiseerde
administratieve rechter openstaat of openstond. Het aanvullend karakter is
echter sterker aanwezig in het ontwerp-bab. Het betreft hier administratief
beroep in plaats van administratieve rechtspraak. Dit beroep is op
verschillende manieren nog eens ingeperkt. Deze opzet van het stelsel van
administratiefrechtelijke rechtsbescherming kent weer Nederlandse oorsprongen
(een aanvullend karakter) en Duitse oorsprongen (bijzondere administratieve
rechters, met name op het terrein van het sociaal verzekeringsrecht).
Het zijn deze zes elementen waaraan Nederlandse, Duitse en Franse bronnen
ten grondslag liggen die het karakter van de Nederlandse administratief-
rechtelijke rechtsbescherming in overwegende mate zouden gaan bepalen.

Het verslag van de commissie-Van der Grinten en de Wet administratieve
rechtspraak bedrijfsorganisatie

De commissie-de Monchy had in haar verslag aangegeven dat zij alleen nog
uitbreiding van de taken van de gespecialiseerde administratieve rechtspraak op
sociaal-economisch terrein mogelijk (c.q. wenselijk) oordeelde.(297)Of de
commissie-de Monchy dit werkelijk wenselijk achtte, of dat zij de v66r het
uitbrengen van haar verslag inmiddels opgerichte commissie-Van der Grinten
niet voor de voeten wilde lopen, zal wel nooit duidelijk worden. In ieder geval
kwam er administratieve rechtspraak op sociaal-economisch terrein tot stand
in een betrekkelijk korte tijd.
In de periode onmiddellijk voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog ontstaat
een grote belangstelling voor het economische ordeningsrecht, waarschijnlijk
mede als gevolg van de economische crisis van de jaren dertig. Maar ook voor
die tijd werd een publiekrechtelijke ordening van het economisch leven in
Nederland door auteurs van diverse richtingen bepleit om economische en
sociale tegenstellingen te kunnen overbruggen. (298)In 1938 werd het vijfde
hoofdstuk "Van openbare lichamen voor beroep en bedrijf' in de Grondwet
opgenomen dat de wetgever de bevoegdheid verleende die lichamen in te stellen
en zo nodig met verordenende bevoegdheid uit te rusten. Daarnaast -het is al
ter sprake gekomen- bestond er al crisis- en distributiewetgeving om de
verdeling van schaarse goederen, maar ook om de concurrentieverhoudingen
enigszins te kunnen sturen.
Na de oorlog werd het streven naar een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
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met kracht voortgezet. In 1950 kwam de Wet op de Bedrijfsorganisatie tot
stand.(299)In hetzelfde jaar werd het economisch strafrecht in de Wet op de
economische delicten geregeld.(300)301Ook deze wet paste bij het streven na de
oorlog het economisch leven meer te beinvloeden.(301)
De Wet op de Bedrijfsorganisatie regelde de hoofdzaken van de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie. De artt. 66 en 110 van de Wet op de Be-
drijfsorganisatie voorzagen in de bevoegdheid bij of krachtens de wet be-
drijfslichamen op te richten. Aan die lichamen zouden zowel regelgevende als
bestuursbevoegdheden toegekend worden. Al bij de voorbereiding van de Wet op
de Bedrijfsorganisatie was men tot de overtuiging geraakt dat zou moeten
worden voorzien in een vorm van beroep op een administratieve rechter tegen
besluiten van de bedrijfslichamen. Bij inwerkingtreding van de wet was hierin
nog niet voorzien. (302)De wetgever had echter een tijdelijke oplossing
gevonden. De artt. 140 en 141 Wet op de Bedrijfsorganisatie droegen de
bevoegdheid tot geschillenbeslechting op aan het nog bestaande Scheidsgerecht
voor de voedselvoorziening(303), dat daarmee een veel bredere taak kreeg.
De minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken stelden
een commissie in die belast werd met bet voorbereiden van de definitieve
regeling. De commissie stond onder voorzitterschap van diezelfde

staatssecretaris van economische zaken, mr. W.C.L. van der Grinten. Men
slaagde er in om in anderhalf jaar een verslag met een voorstel van wet met
bijbehorende toelichting uit te brengen. Principiele betogen ontbreken in het
verslag. De commissie ging ervan uit dat nu de wetgever eenmaal besloten had
administratieve rechtspraak in te stellen, een discussie hierover niet zinvol
meer was.(304)
Omdat er inmiddels een noodvoorziening was getroffen lag het voor de hand
dat de commissie aansluiting zocht bij de reeds bestaande opzet. Dat zal
waarschijnlijk de reden zijn geweest waarom de commissie koos voor een
beproefd model van administratieve rechtspraak in haar Ontwerp-Wet admini-
stratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, waarin de op de Ontwerpen-Loeff
terug te voeren elementen het sterkst vertegenwoordigd zijn.
Volgens art. 4, tweede lid, Ontwerp-Wet arbo kon een natuurlijke persoon of
rechtspersoon beroep instellen tegen besluiten door een lichaam (bedoeld in
artt. 66 en 110 Wet op de Bedrijfsorganisatie) genomen waardoor zij
rechtstreeks in hun belang getroffen waren. Daarnaast kan op dezelfde wijze
beroep tegen handelingen worden ingesteld. Art. 3 stelde hiermee het niet
nemen van een besluit c.q. het niet verrichten van een handeling gelijk.
Uitgezonderd waren daarentegen beroepen gericht tegen algemeen verbindende
voorschriften, verordeningen (art. 2 Ontwerp), besluiten strekkende tot het
verrichten van rechtshandelingen naar burgerlijk recht, besluiten tot in-
vordering van dwangbevelen en rechtshandelingen naar burgerlijk recht (art. 4
Ontwerp).(305)Dit verschilde niet veel van de meeste in de periode 1900-1945

ingevoerde en voorgestelde regelingen van administratieve rechtspraak. Ook
daar stond in de regel de beoordeling van bestuursbesluiten centraal. Nieuw
was echter het toetsingskader voor die bestuursbesluiten. Volgens art. 5
Ontwerp-Wet arbo kon het beroep worden ingesteld ter zake dat:
a.het besluit of de handeling met een algemeen verbindend voorschrift strijdt;
b het lichaam bij het nemen van het besluit of bij het verrichten van de
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handeling van zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft     '
gemaakt dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid gegeven is;
c het lichaam bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot
het besluit of de handeling heeft kunnen komen;
d het lichaam anderszins heeft besloten of gehandeld in strijd met een
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.
De commissie kwam dus met een nieuwe rangschikking van de toetsingsgronden.
De a- en de 12-grond kwamen al in art. 58 Ambtenarenwet 1929 voor. De c-
grond was al bij de voorbereiding van die wet in het vizier gekomen.
Bovendien was deze grond kort voordat de commissie Van der Grinten rappor-
teerde door de Hoge Raad gebruikt in het arrest betreffende de Doetinchemse
woonruimtevordering.(306)De commissie wenste bij die ontwikkeling van de
jurisprudentie aan te sluiten.(307)De d-grond beschouwde de commissie als een
soort algemene reservetoetsingsgrond: nog niet duidelijk was welke beginselen
hier een plaats zouden kunnen vinden, men dacht onder meer aan het
gelijkheidsbeginsel.
Hoewel in het verslag vermeld is dat met name over dit onderwerp contact is
opgenomen met de commissie-de Monchy en men ook beweerde aansluiting te
zoeken aan de door die commissie opgestelde formuleringen (308), is niet
duidelijk waarom de commissie een andere formulering voorstelde dan die van
art. 4 Ontwerp-Wet bab. Dat artikel noemde immers alleen strijd met een
algemeen verbindend voorschrift en strijd met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur als beroepsgronden. Het lijkt erop dat de vier, later klassiek
geworden toetsingsgronden op een tamelijk willekeurige wijze bijeengeplaatst
zijn. Ook hier moet weer bedacht worden dat een richtinggevende theoretische
benadering nog ontbrak. De preadviezen van I. Samkalden en G.J. Wiarda
verschenen eerst in 1952.
De commissie-Van der Grinten zag, ongeveer zoals de commissie-de Monchy
had gedaan, de plaats van de toetsing aan de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur als een soort aanvaardbaar compromis tussen pure wetmatig-
heidstoetsing en een volledige beleidstoetsing. De commissie sprak in die zin
over "beginselen met een zekere rechtswaarde". Het was, net als bij het
verslag van de commissie-de Monchy het geval was, nog niet duidelijk welke
status de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hadden. Het probleem
zorgde nog voor onenigheid in de commissie, zoals uit de inleiding van het
verslag bleek. Men wilde echter verder gaan dan de Hoge Raad in het
Doetinchemse woonruimte-arrest had willen gaan. De Hoge Raad leek in dat
arrest niet eerder in te willen grijpen dan in gevallen van evidente willekeur,
de commissie-Van der Grinten leek een ruimere toepassing van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur voor ogen te staan.(309)
Welke bevoegdheden kreeg de rechter toebedeeld? Voor de hand lag dat, gezien
het feit dat in deze regeling de toetsing van een besluit, handeling of
weigering te handelen c.q. te besluiten van een bestuursorgaan in het
middelpunt geplaatst was, de rechter slechts met een vernietigingsbevoegdheid
zou worden uitgerust. Art. 56 Ontwerp-Wet arbo verleende de rechter behalve
een vernietigingsbevoegdheid ook de bevoegdheid de gevolgen van de
vernietiging te regelen. Tevens kon de rechter bepalen dat het lichaam
overeenkomstig de uitspraak een besluit zou nemen, intrekken of wijzigen dan
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wel een handeling zou nalaten of verrichten. Ook had de rechter de
mogelijkheid de nietigheid voor gedekt te verklaren en een veroordeling tot
vergoeding van de schade uit te spreken (artt. 57 en 58 Ontwerp-Wet arbo).
Als tegenwicht voor deze uitgebreide bevoegdheden functioneerde echter een
bijzondere bevoegdheid. Op voordracht van de betrokken minister(s) kon de
Kroon besluiten dat de uitspraak van de rechter geen gevolg of niet volledig
gevolg zou hebben als die gevolgen in strijd met het algemeen belang waren.
Zo'n besluit, eventueel voorafgegaan door een schorsing van de uitspraak, zou
in het Staatsblad worden geplaatst (art. 69 Ontwerp-Wet arbo). Dit kon alleen
gebeuren voor zover de betreffende uitspraak niet een veroordeling tot
schadevergoeding of een kostenveroordeling bevatte. Maakte de Kroon van de
bevoegdheid gebruik, dan zou op verzoek van de belanghebbenden 6f de zaak
opnieuw moet worden behandeld met inachtneming van het K.B., 6f een
schadevergoeding in plaats van de uitspraak moeten worden vastgesteld (art. 70
Ontwerp-Wet arbo).
Deze bevoegdheid ging wezenlijk verder dan de hiermee verwante uit art. 104
Ambtenarenwet 1929 af te leiden bevoegdheid van het administratief orgaan
(bevoegd gezag) te bepalen dat aan de uitspraak geen gevolg zou worden
gegeven. In dit voorstel werd de uitspraak eigenlijk geheel van onwaarde
verklaard. Waarom wilde men dit? De motivering die gegeven werd overtuigt
niet. Als redenen werden opgegeven dat de bevoegdheden van de rechter toch
wel erg uitgebreid waren, dat een dergelijke (c.q. vergelijkbare) bevoegdheidook al gold ten aanzien van uitspraken van het Scheidsgerecht voor de
voedselvoorziening resp. de Ambtenarenrechter, en dat in sommige gevallen het
algemeen belang boven het individueel belang zou moeten prevaleren.(310)In
wezen was het een gebrek aan vertrouwen in de rechter. De angst voor de
rechter die op de stoel van de administratie ging zitten, inspireerde de
commissie tot het redigeren van een bepaling die het mogelijk maakte dat de
administratie op de stoel van de rechter kon gaan zitten.(311)
Tenslotte de nieuwe rechter zelf. Het College van Beroep voor het be-
drijfsleven, zoals het genoemd werd, werd de opvolger van het Scheidsgerecht
voor het bedrijfsleven (zo heette het Scheidsgerecht voor de voedselvoorziening
sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het College
zou niet uitsluitend uit juristen worden samengesteld. Om de aanwezigheid van
voldoende kennis en ervaring op sociaal-economisch gebied te verzekeren
zouden aan de drie juristen twee bijzondere leden worden toegevoegd. De
bedrijfslichamen kregen een recht van voordracht voor deze leden. Het was
echter de bedoeling dat een van de bijzondere leden de werkgeversbelangen
vertegenwoordigde en het andere lid de werknemersbelangen.(312)Dit model
volgde zodoende het model van de sociale verzekeringsrechtspraak.
Betrokkenheid van bedrijfsgenoten moet als een typisch Nederlands element
worden beschouwd. Hoewel lekenrechtspraak in het buitenland een veel
voorkomend verschijnsel is (bij voorbeeld in Duitsland, waar het -met name bij
de lagere instanties- regel is), is de betrokkenheid van juist werkgevers En
werknemers gezamenlijk kenmerkend voor Nederland in zijn (lang niet altijd als
geslaagd te beschouwen) streven economische en sociale tegenstellingen te
overbruggen. De organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheidswetge-
ving, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de organisatie van de
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administratieve rechtspraak op sociaal en economisch gebied hebben deze
achtergrond gemeen.
Het Ontwerp-Wet arbo werd kort na het aanbieden van het verslag bij de
Staten-Generaal ingediend. Met enkele aanpassingen van overwegend onderge-
schikt belang bereikte de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
het Staatsblad.(313)De formulering van de beroepsgronden in art. 5 Wet arbo
werd door aanvaarding van het amendement van het kamerlid Van den Heuvel
iets aangepast. De d-grond luidde nu: "(dat) het lichaam anderszins heeft
besloten met enig in het rechtsbewustzijn levend algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur". Een formulering die de rechter iets minder vrijheid wilde
laten bij de formulering van (nieuwe) algemene beginselen van behoorlijk
bestuur.(314)
In de jaren vijftig werd het geleidelijk aan duidelijk dat de opzet van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie faalde. Alleen in de agrarische sector kon
enig succes worden behaald. De wetgever begon echter in vele bijzondere
wetten beroep open te stellen op het College van Beroep voor het
bedrijfsleven. Art. 4, derde lid, Wet arbo hield die mogelijkheid open. Daarmee
werd het College van Beroep voor het bedrijfsleven van een PBO-rechter tot
een algemene administratieve rechter voor geschillen op economisch
terrein.(315)
De totstandkoming van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
en de instelling van het College van Beroep voor het bedrijfsleven pasten in de
voortzetting van het tweesporenbeleid van de eerste decennia na 1945. In
hoofdzaak vormden de grondslagen van deze nieuwe vorm van administratieve
rechtspraak een min of meer vanzelfsprekende voortzetting van de lijn die ten
aanzien van de gespecialiseerde administratieve rechters steeds werd gevolgd.
De toetsing van de rechtmatigheid van besluiten, handelingen en weigeringen
was in de geest van de Ontwerpen-Loeff opgezet. Nieuw was echter een begin
van rubricering van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit was
ook een vooruitgang ten opzichte van het Ontwerp-Wet bab van de commissie-
de Monchy.
Aan rechtsvergelijkende beschouwingen zal de commissie-Van der Grinten
weinig behoefte hebben gevoeld. Het was duidelijk dat met een instelling als de
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en de daarbij gedachte administratieve
rechtspraak in andere landen geen ervaring bestond. Van directe buitenlandse
invloed op dit model rechtspraak is geen sprake. Voor indirecte beinvloeding
kan worden aangesloten bij hetgeen in het voorgaande over de Ontwerpen-
Loeff en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is opgemerkt.
In het Ontwerp zijn het eerder de typische Nederlandse elementen die het
karakter bepalen. De plaats van de bijzondere leden in de rechtspraak, de
plaats die de algemene beginselen van behoorlijk bestuur werd toebedacht en
de toekenning van de bevoegdheid aan de Kroon te bepalen dat uitspraken geen
of niet volledig gevolg zullen hebben, zijn kenmerken waarin de echo van
Struyckens woorden doorklinkt.

De herziening van de Beroepswet en de totstandkoming van de Wet administra-
tieve rechtspraak belastingzaken
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De voorzetting van het tweesporenbeleid kwam ook tot uiting in de nieuwe
wetgeving betreffende administratieve rechtspraak in sociale verzekeringszaken
en belastingzaken. Op beide terreinen betrof het een herziening van
overwegend technische aard, er werden geen belangrijke wijzigingen in de
grondslagen voorgesteld of doorgevoerd. Ter vervanging van de Beroepswet van
1902 kwam in 1955 een nieuwe Beroepswet tot stand.(316)De reden dat men tot
deze herziening was overgegaan was echter niet gelegen in de wens het
procesrecht te verbeteren en te vereenvoudigen. Ontevredenheid van de zijde
van de vakbeweging met de volgens hen te formalistische wijze waarop de
Centrale Raad van Beroep recht sprak, was hiertoe de aanleiding. Een
commissie boog zich over het vraagstuk en stelde voor aan de kamers van de
Centrale Raad van Beroep lekenrechters toe te voegen. Tevens zou ten aan-
zien van leden van de Centrale Raad de mogelijkheid van het doen van aanbe-
velingen door enkele organisaties op sociaal gebied moeten worden ingevoerd.
Deze voorstellen haalden het Staatsblad niet.(317)
Het procesrecht van de nieuwe Beroepswet werd gemodelleerd naar dat van de
Ambtenarenwet 1929. Het contentieux subjectif-karakter van de rechtsgang in
het sociaal verzekeringsrecht bleef gehandhaafd. Telkens werd in de
afzonderlijke sociale wetten de verzekerde (c.q. de werknemer, pensioen-
gerechtigde etc.) een recht op een uitkering toegekend, afhankelijk van een
aantal voorwaarden. De eveneens in de afzonderlijke wetten opgenomen bepa-
lingen inzake beroep en bezwaar bevatten in het algemeen geen beroepsgron-
den, de Beroepswet 1955 evenmin. Dit achtte men blijkbaar niet nodig. De
beslissing omtrent de vaststelling van het recht op uitbetaling draagt een sterk
gebonden karakter. Er zou dus onmiddellijk uit de wet zelf moeten zijn af te
kiden of een verzekerde al dan niet voor een uitkering in aanmerking kwam.
In dit verband verdient nog vermelding dat de in de Beroepswet gebruikte
terminologie toegesneden is op het contentieux subjectif: de wet noemt
"aanspraken", "verplichtingen" (art. 41, tweede lid Beroepswet) en "het recht op
uitkering" (art. 71 Beroepswet). Bovendien kan de rechter zijn uitspraak in de
plaats van de aangevallen beslissing stellen, in geval van gehele of
gedeeltelijke vernietiging (art. 70 Beroepswet). Hoewel hem de bevoegdheid niet
uitdrukkelijk was toegekend, toetste de sociale verzekeringsrechter echter wel
degelijk aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.(318)

Vergelijkbare ontwikkelingen deden zich voor in het belastingrecht. Bij de
totstandkoming van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken die de
oude wetgeving betreffende de Raden van beroep van 1914 zou gaan vervangen,
ging het er zelfs uitdrukkelijk om dat er zo min mogelijk diende te worden
gewijzigd.(319)De voornaamste wijziging was dat de Raden van beroep voor de
directe belastingen werden opgeheven en de belastingrechtspraak in eerste
instantie werd opgedragen aan de bij de gerechtshoven op te richten
belastingkamers.
De Wet administratieve rechtspraak belastingzaken(320) bevatte vrijwel
uitsluitend bepalingen met betrekking tot de gang van zaken ten processe. Het
beroepsrecht van de belastingplichtige werd later onder meer in art. 26
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen geregeld. Evenals in het sociale ver-
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zekeringsrecht het geval was, bevatte de wet geen algemene beroepsgronden
voor het "reguliere" beroep op de belastingrechter. Ook hier ging men ervan
uit dat onmiddellijk uit de wet voortvloeide, hoe groot de belastingschuld van
de burger was. Enige beleidsvrijheid bestond hier in beginsel niet. Dat lag
anders ten aanzien van de kwijtscheldingsbevoegdheden van de inspecteurs
inzake de door hen opgelegde verhogingen. Hier werd wel een discretionaire
bevoegdheid aangenomen. Art. 27 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen stelde
beroep op de belastingrechter open tegen beschikkingen in de uitoefening van
bedoelde bevoegdheid gegeven. Dat beroep kon worden ingesteld op grond van
ddtournement de pouvoir, kennelijke onredelijkheid of schending van een ander
in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.
(Soortgelijke bepalingen bevatte de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen
met betrekking tot het beroep op de Tariefcommissie, dit zeer specialistische
terrein blijft in dit onderzoek geheel buiten beschouwing.)
Het feit dat de belastingrechter krachtens de wet evenmin als de sociale
verzekeringsrechter aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kon
toetsen, verhinderde ook hem niet dit later toch te doen. Evenals de Centrale
Raad van Beroep rechtsprekend in sociale verzekeringszaken, toetste de
belastingkamer van de Hoge Raad later zelfs tegen de wet in.(321)De enige
wijzigingen op de gebieden van het belastingrecht en het sociaal verzeke-
ringsrecht met betrekking tot de aard van de administratieve rechtspraak
betreft de introductie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in
wetgeving en rechtspraak.

De Wet beroep administratieve beschikkingen en de nieuwe Wet or) de Raad van
State

Meer dan acht jaar na het verschijnen van het verslag van de commissie-de
Monchy diende de regering een pakket wetsvoorstellen in, waarmee men de
aanbevelingen van de commissie wilde uitvoeren.(322) In de periode 1950-1958
werd bij diverse instanties advies ingewonnen en een onderzoek gehouden naar
de mogelijke werkingsomvang van het ontwerp. Op 8 november 1958 werden
een Ontwerp-Wet beroep administratieve beschikkingen en een Ontwerp voor de
geheel nieuwe Wet op de Raad van State bij de Staten-Generaal ingediend.(323)
Het Ontwerp-Wet bab van de regering trok de aandacht, niet in de laatste
plaats omdat er in vergelijking met het Ontwerp van de commissie-de Monchy
nogal wat wijzigingen waren aangebracht. Wijzigingen die dit ontwerp van een
toch al beperkte strekking nog verder beperkten.
Het Ontwerp-Wet bab was voorzien van een opvallende Memorie van Toelich-
ting. Na nog eens te zijn ingegaan op de gang van zaken rond het vraagstuk
van de administratieve rechtspraak, komt de regering met een analyse van het
probleem. In grote lijnen, zo stelden de indieners (de ministers van
binnenlandse zaken en justitie), staan er twee visies op het vraagstuk
tegenover elkaar. Enerzijds was er het nog op de ideten van Buys terug te
voeren streven naar een onafhankelijke administratieve rechtspraak, anderzijds
bestond er de visie van Struycken die streefde naar waarborgen binnen de
administratie ter verwezenlijking van het idee van "behoorlijke administratie".
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De commissie-de Monchy koos duidelijk partij voor de laatste visie. Welk
standpunt nam de regering nu in ten aanzien van de voorstellen van de
commissie? De regering meende geen partij te moeten kiezen in dit
meningsverschil:
"De ondergetekenden menen in de zojuist geschetste theoretische strijdvraag
geen partij te moeten kiezen. Althans door de wetgever behoort het vraagstuk
der administratieve rechtspraak niet als een dogmatisch, doch als een practisch
vraagstuk te worden bezien. Zij willen derhalve noch stellen dat een algehele
rechterlijke controle van het overheidsbeleid een noodzakelijk sequeel is van
de rechtsstaatsgedachte, noch verdedigen dat zodanige rechterlijke controle,
indien zij beperkt zou blijven tot het gebied der rechtmatigheid, in beginsel
met de grondslagen van ons staatsbestel onverenigbaar zou zijn. Doch wanneer
men het vraagstuk van de administratieve rechtspraak van de practische kant
benadert, bestaat er naar het oordeel van de ondergetekenden wel bezwaar
tegen invoering van een rechterlijke controle op het gehele terrein van het
bestuur."323
De regering verschool zich hier achter een kwatificatie van het rechtspolitieke
standpunt als een theoretische kwestie en achtte het om praktische redenen
invoering van administratieve rechtspraak ongewenst, waarmee impliciet
natuurlijk toch een keuze werd gemaakt ten aanzien van het "theoretische"
standpunt. (Een weinig bewonderenswaardige houding, die na kritiek van de
zijde van de Tweede Kamer werd verlaten, hierover later meer.)
De praktische bezwaren die werden aangevoerd waren bekend: het zo weinig
succesvolle streven naar een algemene oplossing en de angst dat de rechter op
de stoel van de administratie zou plaatsnemen. Vooral de hantering van vage
normen en discretionaire bevoegdheden leenden zich volgens de indieners niet
voor rechterlijke controle. Invoering van rechterlijke controle zou een breuk
met het verleden betekenen en "onoverkomelijke moeilijkheden" veroorzaken.
Op deze gronden volgde de regering de grondgedachte van het verslag van de
commissie-de Monchy.
Daarmee volgde de regering de aanbevelingen van de commissie echter niet
volledig. De commissie had gepleit voor het openstellen van aanvullend beroep
tegen -in beginsel- alle beschikkingen. Dit nu ging de regering te ver. Voor
het merendeel van de beschikkingen van de lagere organen achtte men de
voorstellen van de commissie-de Monchy te zwaar. Hier zou men kunnen
volstaan met beroepsinstanties van "lagere orde", waarbij voor beschikkingen
van gemeentelijke bestuursorganen gedacht zou kunnen worden aan
Gedeputeerde Staten. Ook zag de regering een oplossing in de vorm van het
versterken van de wettelijke verantwoordingsplicht van de colleges van
Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders. De regering verwees ook
naar de werklast van de Raad van State. Men vreesde overbelasting van de
Raad als ook tegen de beschikkingen van de lagere organen beroep opengesteld
zou worden. Redenen genoeg om het beroep te beperken tot beschikkingen van
de centrale overheid.(324)
De vrees voor overbelasting van de Afdeling geschillen van bestuur van de
Raad van State was voor de regering reden om nog een beperking van het
beroepsrecht voor te stellen. Men wilde het algemene karakter van het be-
roepsrecht handhaven, maar om bovenvermelde reden beroep tegen beschik-
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kingen gegeven krachtens wettelijke voorschriften die v66r de inwerkingtreding
van de Wet bab van kracht waren alleen toelaten wanneer de betreffende
regeling op een bij de wet te voegen lijst was geplaatst. De regering ging hier
dus uit van een positieve lijst.
Nog een verandering ten opzichte van het verslag van de commissie-de Monchy
was aangebracht in de beroepsgronden. Art. 4 Ontwerp-Wet bab nam de
formulering over van art. 4 Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie.
De gedachte achter de invoering van het bekende kwartet beroepsgronden bleef
echter dezelfde. De regering zag het bab-beroep ook nu nog als een combinatie
van een wetmatigheids- en een behoorlijkheidscontrole. De 12-, c- en d-grond
werden dus nog niet als echte rechtsnormen beschouwd.(325)
Voor het overige stemde het regeringsontwerp overeen met dat van de commis-
sie-de Monchy.
Het regeringsontwerp kreeg een nogal kritische ontvangst. Met name de
passage in de Memorie van Toelichting waarin de regering verklaarde op
praktische gronden bezwaren zei te hebben tegen rechterlijke controle viel bij
enkele kamerleden niet in goede aarde. Waarom was er dan wel, enige jaren
eerder, een Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie tot stand
gekomen, redeneerde de Kamer? Er gingen in de Kamer stemmen op om de
Afdeling geschillen tot zelfstandig beslissend rechter te maken. (326)Zover
kwam het echter niet. De ministers die het ontwerp indienden, waren inmiddels
heengegaan. Hun ambtsopvolgers, zich verschuilend achter het feit dat het hun
voorgangers waren geweest die het ontwerp hadden ingediend, lieten
doorschemeren dat met het Ontwerp-bab geen einde hoefde te komen aan de
ontwikkeling van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming. Ontwik-
kelingen die zich, aldus de ministers, uiteindelijk wel eens in de richting van
rechtspraak door de Raad van State konden gaan bewegen. Misschien wel in de
vorm van een combinatie van lagere rechtspraak met hoger beroep op de Raad
van State.(327)Maar het bleef voor wat de invoering van "echte" rechtspraak
betrof bij deze bespiegeling. Voorlopig hield men vast aan het bab-concept.
Hierover werd een fundamentele beschouwing gegeven waarin de regering
inging op de aard van de voorstellen. Ter ondersteuning van de ingediende
voorstellen kwam de regering met enkele rechtsvergelijkende beschouwingen.
Aanleiding hiertoe was de opmerking van enkele kamerleden in het Voorlopig
Verslag dat het ontwerp uit leek te gaan van een te scherpe tegenstelling
tussen rechtmatigheid en doelmatigheid.(328)Juist deze gedachte vormde een van
de grondslagen van het ontwerp. (Rechtmatigheidscontrole werd dus opgevat als
wetmatigheidscontrole, vermeerderd met de behoorlijkheidscontrole,
doelmatigheidscontrole omvatte mede de gehele beleidscontrole.) In de
administratiefrechtelijke literatuur werd dit onderscheid enigszins
gerelativeerd.(329)
De regering betoogde in de Memorie van Antwoord dat het Ontwerp-bab geheel
in de West-Europese tradities gezien moest worden. In alle ons omringende
landen - Duitsland, Belgie, Frankrijk en Engeland - ging het om twee
belangrijke principes:
1. gebondenheid van het bestuur aan de wet en 2. controle op de rechtmatig-
heid van het bestuur door een andere instantie dan het bestuursorgaan zelf. In
Frankrijk beschouwde men schending van de beginselen van behoorlijk bestuur
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als schending van de wet, in Duitsland was het de rechter evenmin toegelaten
de doelmatigheid van het overheidsoptreden te beoordelen. Het Ontwerp-bab
moest in dezelfde geest worden beschouwd. Zich beroepend op passages uit de
geschriften van Donner en Vegting stelt de regering dat het Ontwerp-bab als
hoofddoelstelling heeft: het verzekeren van een rechtmatigheidscontrole van
beschikkingen. Beleidscontrole wees men af, binnen de sfeer van het "freies
Ermessen" was het bestuur vrij.(330)
Hier zette de regering een fundamentele stap. Controle op het bestuur bestond
niet meer uitsluitend in de vorm van een wettigheidscontrole alleen (conform
Loeff) of een wettigheidscontrole aangevuld met een behoorlijkheidscontrole
(conform de commissie-de Monchy), maar in 66n rechtmatigheidscontrole waarin
toetsing aan algemeen verbindende voorschriften en toetsing aan de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur samengingen.
In 66n opzicht liep het Ontwerp-Wet bab echter niet in de pas met de
genoemde landen. In Frankrijk, Belgie, Duitsland en Engeland vond die
rechtmatigheidscontrole plaats door een onafhankelijke rechter. In het
Ontwerp-bab zou dat niet zo zijn. De regering weigerde echter de verant-
woordelijkheid voor een al te grote breuk met de in Nederland gegroeide
tradities, die van invoering van rechtspraak over de gehele linie het gevolg zou
zijn, te aanvaarden. Het gestelde doel, het bereiken van verhoogde
rechtsbescherming tegenover de overheid, achtte de regering met aanvaarding
van het Ontwerp-bab wel bereikt.(331)Daaraan werd nog toegevoegd dat in de
genoemde landen de rechter het aangevallen bestuursbesluit slechts kon
vernietigen en de Kroon in het bab-stelsel behalve de aangevallen beschikking
vernietigen ook zelf in de zaak kon voorzien. Dit beschouwde de regering als
een voordeel van het bab-stelsel. Bij rechtsbescherming ging het in de
redenering van de indieners van het voorstel meer om de aard van de controle
(rechtmatigheidscontrole) dan om de wijze waarop het orgaan waaraan die
controle was opgedragen was samengesteld. Het feit dat in Nederland die
functie in hoofdzaak aan de Kroon zou worden opgedragen werd meer als een
toevalligheid gezien. Kan en Van Maarseveen hebben al eens gewezen op de
tegenstrijdigheid van het stelsel dat een rechtmatigheidsberoep, in wezen toch
als een beperkt beroep werd opgevat, combineert met een uitgebreide
bevoegdheid van de Kroon die juist omdat aan haar als hoger bestuursorgaan
zulke bevoegdheden zouden toekomen, gekozen werd als beslissende

instantie.032)Het hele Ontwerp-bab bleef hinken op twee gedachten: enerzijds
zag men de noodzaak in van het instellen van een rechtmatigheidscontrole op
bestuursbesluiten, anderzijds wenste men wel die controle enigszins in de hand
te houden en daarom werd zij aan het hoogste bestuursorgaan opgedragen.
Kritische opmerkingen over het Ontwerp-Wet bab kwamen eveneens van de
zijde van de Raad van State. De Raad, aan wie toch in het Ontwerp een
belangrijke taak was toegekend, kon zich moeilijk verenigen met de beperking
van de beroepsgronden en het beperkte toepassingsbereik van het
Ontwerp.(333)
Vermelding verdient nog dat tijdens de behandeling in de Kamer de positieve

lijst moest worden prijsgegeven. Aandrang uit de volksvertegenwoordiging
leidde ertoe dat een negatieve lijst in de wet werd opgenomen. Geen beroep
zou openstaan tegen beschikkingen gegeven krachtens wettelijke voorschriften

255



geplaatst op een bij de wet te voegen bijlage.
Behalve het Ontwerp-Wet bab werd ook een ontwerp voor een nieuwe Wet op
de Raad van State aanhangig gemaakt.(334)In vergelijking met de Wet op de
Raad van State van 1861 bevatte dit Ontwerp vrijwel alleen in technisch
opzicht relevante wijzigingen. Hoofdzakelijk bevatte het Ontwerp een aan-
passing van de procedure van het Kroonberoep voor die gevallen waarin beroep
zou zijn opengesteld krachtens de Wet bab alsmede een modernisering van de
procedure in het algemeen.
Nieuw waren onder meer: de bevoegdheid van de Afdeling geschillen recht-
streeks ambtsberichten in te winnen, het gewicht van de "geheime" ambtsbe-
richten in de procedure, de bevoegdheid van de voorzitter van de Afdeling
belanghebbenden op te roepen om inlichtingen ter zitting te geven, een nieuwe
regeling voor het getuigen -en deskundigenverhoor, de mogelijkheid achter
gesloten deuren een zitting te houden, de mogelijkheid van een descente en
enige andere vernieuwingen. Het meest van belang was nog de aanpassing van
de procedure van het "contrair gaan" grotendeels overeenkomstig de aanbeve-
lingen van de commissie-de Monchy. De Kroon zou de zaak, na ontvangst van
het advies van de Afdeling geschiHen opnieuw aanhangig moeten maken. Ook
zou de minister die de zaak aanging, overleg met de minister van justitie, of
indien hem de zaak zelf aanging met de minister-president, moeten plegen
alvorens van het advies af te wijken. Het was de bedoeling van de regering
het "contrair gaan" in nog sterkere mate dan steeds het geval geweest was tot
een uitzondering te maken. Dat was de reden dat de procedure van het
"contrair gaan" werd verzwaard. Niettemin was het "contrair gaan" nu juist een
van de hoekstenen van het bab-beroep. De regering kon overeenkomstig de
eigen zienswijze een bestuursgeschil beslissen.
Bij de hierboven opgenomen beschouwingen over het rapport voor de com-
missie-de Monchy en het daarbij gevoegde Ontwerp-Wet bab is al uitvoerig
ingegaan op de invloeden van buitenlandse rechtsstelsels die in dat ontwerp
zijn terug te vinden. Daarbij is gebleken dat er zes elementen in het model
van rechtsbescherming van de Wet bab zijn terug te vinden die dit model
kenmerken en waarbij beinvloeding door buitenlandse bronnen nu eens duide-
lijk, dan weer minder duidelijk aanwezig is en soms geheel afwezig is.
In hoeverre wijken nu het regeringsontwerp van de Wet bab en de uiteindelijke
Wet beroep administratieve beschikkingen(335) af van het model van
rechtsbescherming zoals dat de commissie-de Monchy voor ogen stond?
De zes elementen, achtereenvolgens 1 het oude Kroonberoep; 2 het beschik-
kingsbegrip; 3 de ontwerpen-Loeff; 4 de invloed van Struycken; 5 de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en 6 de ontwerpen-Koolen, zijn alle terug te
vinden in het regeringsontwerp en de uiteindelijke Wet bab. Verschil met het
ontwerp van de commissie-de Monchy is echter aanwezig waar het gaat om de
nadruk die sommige elementen uiteindelijk gekregen hebben.
Tijdens de parlementaire behandeling is het karakter van de Wet bab
veranderd. Het regeringsontwerp was een aangepaste (beperkte) versie van het
ontwerp van de commissie-de Monchy, dat zelf als sluitstuk van een stelsel van
administratief beroep gedacht was. In dat stelsel was, wanneer geen andere
voorziening gegeven was, het bab-beroep een algemene, aanvullende, maar toch
ook beperkte vorm van administratief beroep op de Kroon. Het bab-beroep zag
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men als een afsluiting van een lange periode waarin de strijd om de
administratieve rechtspraak telkens weer was opgelaaid maar nu als definitief
beslist moest worden beschouwd. Het zou anders aflopen.
Nadat het Voorlopig Verslag was uitgebracht leek het tij te zijn gekeerd. Men
werd zich bewust van het tweeslachtige karakter van het voorgestelde model.
Een vorm van administratief beroep liet zich slecht combineren met een
beperking van dat beroep tot een viertal gronden of, anders gezegd, een
rechtmatigheidscontrole van bestuursbesluiten die niet aan een rechter maar
aan de Kroon, na advies van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad
van State, was opgedragen. Het kon eenvoudig niet anders: de Wet bab zou
slechts een tijdelijke oplossing voor het vraagstuk van de administratieve
rechtspraak zijn, een tussenoplossing tussen administratief beroep in de oude
zin (het oude Conseil d'Etat-model, van v66r 1872) en volwaardige administra-
tieve rechtspraak (het Conseil d'Etat-model van na 1872).
Het is dan ook niet toevallig dat tijdens de parlementaire behandeling van het
ontwerp weer stemmen gehoord worden die roepen om volwaardige admini-
stratieve rechtspraak en dat de ministers moeten toegeven dat de ontwikke-
lingen met de Wet bab nog niet op hun eindpunt zijn aangeland.
Rechtsvergelijking is misschien een overdreven uitdrukking, maar aandacht voor
de ontwikkelingen in het buitenland heeft een zekere rol gespeeld bij die
verandering van het karakter van de Wet bab. Men trachtte het Ontwerp te
plaatsen in een West-Europese traditie. Daarbij bleek dat in de landen om ons
heen, hetzij een vorm van rechtmatigheidscontrole op bestuursbesluiten
(Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Belgie), hetzij de vaststelling van

administratiefrechtelijke rechten en verplichtingen van bestuursorganen en
burgers (Bondsrepubliek Duitsland) plaatsvond en wel 1 Op algemene basis (er
was steeds een algemene beroepsmogelijkheid); 2 door een andere instantie dan
het betrokken bestuursorgaan en J zo, dat een onafhanketijke en onpartijdige
rechter daarbij uiteindelijk de laatste stem had.
De wetgever wenste het laatste kenmerk van die West-Europese traditie echter
nog niet over te nemen, waarbij dan weer een beroep gedaan werd op
Nederlandse tradities. Het was niet alleen de traditie die door Struycken werd
ingeluid met zijn "Administratie of rechter", maar ook, Van der Hoeven heeft
hier in zijn artikel "De grenzen van de rechterlijke functie in de administra-
tieve rechtspraak" al op gewezen, de traditie van de departementen die zich
zeer terughoudend opstellen bij het toekennen van bevoegdheden aan instanties
met een taak op het gebied van de rechtsbescherming.(336)(Dezelfde gang van
zaken deed zich voor rond de Tijdelijke wet Kroongeschillen, zie hieronder.)
Dit houdt verband met de hiervoor vermelde Nederlandse wetgevings- en
bestuursstijl, die steeds slecht heeft kunnen omgaan met projecten van grote
omvang die door 66n centrale gedachte worden gedragen. De gang van zaken
rond het ontwerp -Wet bab kan in dit licht wel als een dieptepunt worden
beschouwd.
De noodzaak van het invoeren van een vorm van rechtmatigheidscontrole voel-
de men echter wel. Men begreep dat dit iets was dat bij de West-Europese
rechtsstatelijke traditie paste.(337)
Wanneer de zes genoemde elementen van het Ontwerp-bab, zoals het uitein-
delijk het Staatsblad haalde, in dit kader geplaatst worden, lijkt de invloed van
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het "oude" Kroonberoep te zijn afgenomen ten gunste van de plaats van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur die de gedachte van de
rechtmatigheidscontrole vertegenwoordigen.

Ontwikkelingen met betrekkinv tot de administratiefrechtelijke geschillen-
beslechting in de Bondsreoubliek Duitsland en Frankrijk na 1945

Bij de behandeling van het Ontwerp Wet beroep administratieve beschikkingen
beriep de regering zich op een bestaande West-Europese traditie binnen welk
kader het Ontwerp geplaatst zou moeten worden. Juist hierom is het belangrijk
de ontwikkelingen die zich na 1945 in de voor dit onderzoek meest relevant
gebleken laden, Duitsland en Frankrijk, nader te beschrijven. Hoewel van
directe beinvloeding uit Franse en Duitse bronnen sinds de Ontwerpen-Loeff
eigentijk geen sprake meer is geweest, zijn de ontwikkelingen in Frankrijk en
Duitsland sinds die tijd zeker niet zonder belang gebleven voor Nederland. In
de periode na 1945 is zelfs waar te nemen dat het Nederlandse stelsel zich
weer langzaam meer in de richting van het Franse stelsel lijkt te gaan
begeven. Reden genoeg om te bezien in hoeverre er overeenkomsten en
verschillen met dat rechtsstelsel bestaan. Maar eerst komen de ontwikkelingen
in Duitsland aan de orde.

Vrij spoedig na de capitulatie en bezetting van Duitsland in 1945 werden de
eerste maatregelen genomen tot herstel en uitbouw van de Duitse admini-
stratieve rechtspraak. Allereerst werden alle maatregelen uit de nationaal-
socialistische periode ongedaan gemaakt. Onder meer werd het Reichsverwal-
tungsgericht opgeheven en ontbonden.
Het Gesetz Nr. 36 van de geallieerde controleraad voor Duitsland van 10
oktober 1946 bepaalde dat in de afzonderlijke bezettingszones en in de stad
Berlijn weer administratieve rechtspraak zou worden ingesteld. De uitvoering
van deze bepalingen was gedelegeerd aan de diverse bezettingsautori-
teiten.(338)Dat had tot gevolg dat er voor iedere bezettingszone een eigen
stelsel van administratieve rechtspraak ontstond. Sommige bezettingsautoriteiten
lieten dit over aan de pas opgerichte Lander, andere weer niet. Een van de
regelingen uit die tijd was de Militarregierungsverordnung Nr. 165 van 1 april
1948 voor de Britse bezettingszone. In hoofdstuk 2 is al aan de orde gekomen
dat deze regeling ten aanzien van het Verwaltungsakt-begrip de continuiteit
tussen het administratieve recht van v66r 1933 en dat van na 1945 handhaafde.
De meeste regelingen voorzagen in de oprichting van administratieve
rechtspraak in twee instanties. De rechtsgang en de bevoegdheid van de
rechters verschilden sterk. Nu eens was de "Nachprufung von Ermessensent-
scheidungen" of "Normenkontrolle" toegelaten, dan weer niet.
De eerste stap naar eenwording van dit stelsel werd in 1949 gezet met de
inwerkingtreding van het Grundgesetz. Hoewel de bevoegdheid tot het oprichten
van administratieve rechtscolleges, zoals in de grondwet van 1919, bij de
deelstaten bleef, voorzag het Grundgesetz in de oprichting van bondsgerechten
op het gebied van ondermeer de administratieve rechtspraak, de belastingrecht-
spraak en de sociale verzekeringsrechtspraak (zie Artt. 92 en 96 Abs. 1 GG,
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zoals zij in 1949 luidden). Thans is dit geregeld in de Artt. 92 en 95 Abs. 1
GG.
In 1952 werd het Bundesverwaltungsgericht opgericht (Gesetz Ober das
Bundesverwaltungsgericht vom 23. September 1952, BGB I, S. 625. Het werd
gevestigd te Berlijn en -op voorlopige basis- belast met (hoofdzakelijk) het
behandelen van verzoeken om revisie van uitspraken van de hoogste admi-
nistratieve rechters van de afzonderlijke deelstaten. Er kon nu voor het eerst
een jurisprudentie voor het gehele gebied van de Bondsrepubliek ontstaan. Het
Bundesverwaltungsgericht liet zich, ondanks de verschillen in organisatie,

bevoegdheden en samenstelling, inspireren door de positie die vroeger door het
Preussiches Oberverwaltungsgericht werd ingenomen.(339)In de meeste deelsta-
ten waren in de tussentijd andere codificaties (Verwaltungsgerichtsgesetze) tot
stand gekomen. Er bleef echter een verlangen naar meer eenheid in rechter-
lijke organisatie en administratief procesrecht bestaan. Al in 1949 begon men
te werken aan een regeling die voor wat betreft het administratief

procesrecht een centrale plaats zou gaan innemen. In 1960 is deze regeling na
grote vertraging tot stand gekomen. (340) De Verwaltungsgerichtsordnung

(VwGO) (Gesetz von 21. Januar 1960, BGBI. I S. 17) riep in de eerste plaats
een uniforme rechterlijke organisatie met drie instanties in het leven, onderaan

de Verwaltungsgerichte, voor ieder land vervolgens den Oberverwaltungsgericht
(in Hessen, Baden-Wurttemberg en Beieren Verwaltungsgerichtshof geheten) en
aan de top het Bundesverwaltungsgericht te Berlijn.
In tegenstelling tot de situatie van v66r 1933 zijn alle colleges professionele

rechters, zij hebben geen bestuurstaken meer. Wel hebben bij de twee lagere

instanties leken in de meeste gevallen deel aan de rechtspraak.
De aard van de rechtsbescherming veranderde in 1960 evenzeer. In de vorige
paragraaf is al aan de orde gekomen dat in de jaren twintig en dertig de
opvatting van rechtspraak als bescherming van subjectieve rechten en
aanspraken zich doorzette ten koste van de opvatting van rechtspraak als
handhaving van het objectieve recht. De grondwet van Weimar had partij
gekozen ten gunste van het "contentieux subjectif'-model. De grondwet van
Bonn volgde dat voorbeeld. Art. 19 Abs. IV GG luidt: "Wird jemand durch die
affentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg

offen. (...)". Deze zogenaamde "Rechtsschutzgarantie" beoogt volgens haar
bewoordingen duidelijk de rechten van de burger te beschermen.(341)De
opvatting is thans dat Art. 19 Abs. IV GG (in combinatie met Artt. 92, 95, 96
en 97 GG) juist mede beoogt "Verwaltungsinterne Rechtskontrolle" (de
begrippen als rechtspraak volgens het Pruisisch model) onmogelijk te maken.

("Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut", zegt Art. 92 GG,
waaruit mag worden afgeleid, dat bestuursorganen in dezen niet bevoegd
zijn.)(342)Par. 39 VwGO bevestigt dit nog eens.
Het "contentieux subjectif'-model is in diverse bepalingen van de VwGO nader
geconcretiseerd. Daarbij moet allereerst op par. 40 VwGO worden gewezen.

Deze "verwaltungsrechtliche Generalklausel" bevat een algemene formule waarin
de competentie van de administratieve rechter is geregeld. "Der

Verwaltungsrechtsweg ist in allen 6ffentlich-rechtlichen Streitigkeiten

nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben (...)". Deze algemene formule is nauw
met het "contentieux subjectif'-model verbonden. Het begrip subjectief recht
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heeft hier een zekere beperkende werking die een al te grote uitbreiding van
het aantal beroepen (en daarmee van de bevoegdheidssfeer van de
administratieve rechter) voorkomt. Het enumeratiebeginsel, meer passend bij
een contentieux objectif, noemt eenvoudig de regelingen op, op grond waarvan
besluiten genomen worden die voor beroep vatbaar zijn.(343)Belangrijker zijn
de verschillende "Klagearten" die de VwGO kent. Par. 42 Abs. 2 VwGO gaat
ervan uit dat voor de Anfechtungs- en de Verpflichtungsklage (gericht op resp.
het vernietigen en het geven van een Verwaltungsakt) geldt, dat de klage
alleen toelaatbaar is wanneer de Klager "in seinen Rechten verletzt" is. De
klager moet de schending van een subjectief recht(en) aanvoeren om in zijn
vordering te kunnen worden ontvangen.
Par. 43 Abs. 1 VwGO stelt dat met behulp van de Feststellungsklage het
bestaan of niet bestaan van een "Rechtsverhiiltnis" kan worden aangetoond.
Omdat een RechtsverhUltnis uit rechten en/of verplichtingen is samengesteldkan ook hier een verbinding met de "Individualrechtsschutz" gezien
worden.(344)Par. 113 VwGO sluit hier in zijn bepalingen met betrekking tot de
bevoegdheid van de rechter op aan.
Hierbij moet wel bedacht worden dat voor het instellen van een Anfechtungs-
of Verpflichtungsklage het bestaan van een Verwaltungsakt vereist is en op die
manier een zeker "objectief' element (beoordeling van een bestuursbesluit) wel
aanwezig is in deze rechtsgang. Voor 8ffentlichrechtliche Vertrage ligt dit
anders, de te kiezen "Klage" is afhankelijk van hetgeen gevorderd wordt. De
Normenkontrollklage (par. 47, Abs. 6, S. 2 VwGO), een klachtprocedure gericht
tegen wettelijke voorschriften in rang lager dan een Landesgesetz, wordt als
een objectieve rechtsgang gezien. Vermogensrechtelijke aanspraken en rechten,
alsmede vorderingen uit onrechtmatige overheidsdaad vallen onder de competen-
tie van de burgerlijke rechter (zie par. 40 Abs. 2 VwGO, Art. 14 Abs. 3 GG en
par. 839 BGB).
Ondanks deze beperkingen heeft het "subjektives 8ffentliches Recht" een zeer
belangrijke plaats in het Duitse administratieve recht. Overigens is dit geen
onomstreden plaats.(345)Afgrenzingsproblemen met het objectieve recht, de
verhouding met de grondrechten en de grondslagen van het subjectief
publiekrecht maken dit tot een moeilijk grijpbaar begrip.
Een laatste belangrijke ontwikkeling in het Duitse administratieve recht maghier niet onbesproken blijven. Vermeld is dat in Nederland en Frankrijk de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, respectievelijk "principes gdntraux
du droit" gaandeweg een belangrijkere plaats in het recht zijn gaan innemen.
Enerzijds fungeren zij als toetsingsnorm voor de administratieve rechter,
anderzijds fungeren zij als richtsnoer voor het bestuurlijk handelen in het
algemeen en in gevallen waarbij vage normen worden gehanteerd of
discretionaire bevoegdheden worden uitgeoefend in het bijzonder.In het administratieve recht van de Bondsrepubliek speelt dit ongeschreven
recht een minder belangrijke rol.(346)Voorop staat dat de leer van het "freies
Ermessen" (binnen de door de wet geboden ruimte is het bestuur geheel vrij)verlaten is. Nu wordt de term "pilichtgemasses Ermessen", "fehlerfreies
Ermessen" of "rechtlich gebundenes Ermessen" gebruikt. Dit houdt in dat de
burger een recht, (een subjectief publiekrecht) heeft op een rechtens correcte
beslissing. Dit geeft tevens aan dat binnen de "Ermessens"-sfeer het bestuur
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niet geheel vrij is, maar, als overal, aan rechtsnormen is gebonden.
Deze ontwikkeling is al onder Republiek van Weimar in gang gezet: In par. 14
Preussisches Polizeiverwaltungsgesetz (Gesetz vom 6. Juni 1931, GS.77) werd
bepaald dat politieorganen (organen belast met de algemene taak gevaren af te
weren) de hun toegewezen taken naar "pilichtgemassem Ermessen" moesten
uitoefenen. Dit beginsel heeft ook een plaats gekregen in de algemene
bestuurswetgeving die in 1977 in werking is getreden, zie par. 40
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). Par. 114 VwGO geeft de administratieve
rechter de bevoegdheid te beoordelen of het bestuursorgaan de grenzen van het
Ermessen niet heeft overschreden of dat het bestuursorgaan van het Ermessen
gebruik heeft gemaakt tot een ander doel dan waartoe het was verleend. De
rechter kan zo bij voorbeeld een Verwaltungsakt wegens het bestaan van
Ermessensfehler vernietigen. Naast het pilichtgemasses Ermessen (discretionaire
bevoegdheden) erkent men nog zogenaamde "unbestimmte Rechtsbegriffe" (vage
normen) Bij de hantering van die vage normen wordt door de rechter nu eens
wel, dan weer geen "Beurteilungsspielraum" (beoordelingsvrijheid) erkend.

Toetsing van Ermessensausubung en de hantering van "unbestimmte
Rechtsbegriffe" betekenen echter beide een toetsing aan de grenzen van het
geschreven recht (t.w. de norm die de bevoegdheid aan het bestuursorgaan
verleende). Toch is er ook sprake van toetsing aan "allgemeine Rechtsgrund-
58tze". Deze zijn echter niet zonder meer te vergelijken met de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur. Zij omvatten mede grondwettelijke normen,
zijn nu eens wettelijk verankerd (bijv. Verhaltnismdssigkeit bij de uitoefening
van bestuursdwang, par. 9 Abs. 2 VwVG) dan weer afgeleid uit de jurispru-
dentie of het privaatrecht (bijv. de "enteignungsgleicher Eingriff', enigszins
met    bestuurscompensatie te vergelijken).(347)Zodoende wordt de positie    van    het

bestuur, ondanks een verschillende benadering, toch op een vergelijkbare wijze
als in Nederland en Frankrijk aan rechtsnormen gebonden.

De ontwikkelingen in Frankrijk na 1945 zijn hier hoofdzakelijk van belang

vanwege hun organisatorische en institutionele aspecten.
op 31 juli 1945 worden organisatie en bevoegdheden van de Conseil d'Etat nog
eens opnieuw vastgelegd (Ordannance no. 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le
Conseil d'Etat), hoofdzakelijk om aan te geven dat er na de bevrijding ook
voor de Conseil d'Etat een nieuw begin gemaakt moest worden. Het presidium
van de Conseil kwam krachtens art. 1 Ord. in handen van de voorzitter van de
ministerraad, bijgestaan door de minister van justitie. Het aantal "sections"
werd voorlopig bepaald op vijf: binnenlandse zaken, financien, publieke
werken, sociale zaken en contentieux. Voor het overige veranderde er niet veel
voor het contentieux administratif (wel voor de wetgevende taken) art. 32 van
de Ordonnance luidde: "Le Conseil d'Etat statuant au contentieux est le juge
de droit commun en matitre administrative; il statue souverainement sur les
recours en annulation pour exas de pouvoir forme contre les actes des
diverses autoritds administratives; (...)".
Niet zonder belang was de oprichting eind 1945 van de Ecole Nationale
d'Administration, een ambtelijke opleiding die onder meer voorbereidde voor de
functie van auditeur bij de Conseil d'Etat.
Het gebrek aan aandacht bij de opstellers van de Ordonnance van 1945 voor
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het contentieux administratif zou echter mede de oorzaak zijn van groteproblemen. Sinds 1946 was een explosieve stijging van het aantal aanhangig
gemaakte zaken waar te nemen (meer dan 6.000 per jaar).(348) In 1952-53 was
het aantal niet-afgedane zaken tot 25.000 opgelopen. Er moesten maatregelen
worden genomen om de achterstand niet nog verder te doen oplopen.
Er werden diverse wetsvoorstellen (zowel initiatief -als regeringsvoorstellen)ingediend, onder meer met de bedoeling de Conseils de Prdfecture tot "juge de
droit commun" (algemeen bevoegd rechter) om te vormen. Geen van die
voorstellen haalde de eindstreep. De regering kon echter met behulp van een
kunstgreep de nodige maatregelen nemen. Op basis van een door de Assemb16e
Nationale aanvaarde financidle noodwet van 11 juli 1953 waarin een passageover de noodzaak tot hervorming op het terrein van het contentieux
administratif was opgenomen, kon de regering op 30 september 1953 een
decreet vaststellen, waarmee de noodzakelijke hervormingen konden worden
doorgevoerd.
De meest voor de hand liggende oplossing werd gekozen. De Conseils de
Prefecture die tot dan toe de taak hadden de prefecten te adviseren en
daarnaast een beperkte taak hadden op het gebied van de administratiefrech-
telijke geschillenbeslechting (zij vormden in zekere zin een afspiegeling van de
Conseil d'Etat op departementaal niveau), werden vervangen door 25 tribunaux
administratifs in Frankrijk (en 5 tribunaux in de overzeese gebiedsdelen).

262



De tribunaux administratifs werden "juge de droit commun", dat wil zeggen,

algemeen bevoegd rechter voor administratiefrechtelijke geschillen in eerste

aanleg. Van hun beslissingen was hoger beroep mogelijk op de Conseil d'Etat.
De Conseil d'Etat bleefnog wel bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van
enkele categoriean besluiten van de President van de Republiek en de regering
(zie art. 2 DEcret no. 53-934 du 30 septembre 1953, portant rtforme du conten-
tieux administratif en art. 2 Dtcret 53-1169 du 28 novembre 1953 portant
rtglement d'administration publique pour l'application du d6cret du 30
septembre 1953 sur la rdforme du contentieux administratif).
Het procesrecht dat gold ten aanzien van de procedures gevoerd voor de
Conseils de Prdfecture bleef van kracht voor de tribunaux administratifs. In
1973 is een Code des tribunaux administratifs in werking getreden, waarin het
procesrecht in zijn geheel opnieuw is geregeld, zonder dat er echter bijzondere
veranderingen zijn aangebracht.
Art. L.3 CTA bevestigt nog eens: "Les tribunaux administratifs sont, en premier
ressort et sous rdserve d'apptl devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun
du contentieux administratif'. Maar zijn de leden van de tribunaux en de
Conseil d'Etat wel echte "juges", rechters?
Zeker is dat art. 64 Const., dat de leden van de rechterlijke macht onaf-
hankelijkheid en onafzetbaarheid garandeert, niet van toepassing is op de
administratieve rechters ("Les magistrats du sidge sont inamovibles"). Voor hen
gelden dus geen formele onafhankelijkheids- en onafzetbaarheidsgaranties.
Niettemin bezaten de leden van de tribunaux en de Conseil een vorm van
feitelijke onafzetbaarheid en onafhankelijkheid. Deze was echter gebaseerd op
het prestige dat de instellingen genoten. Daarnaast waren er carriere-garanties
voor het personeel. Voor iedere graad in de Conseil d'Etat-hierarchie werden
een bepaald aantal plaatsen steeds opgevuld door ambtenaren uit de lagere
graad. Dit heeft echter nooit verhinderd dat er onder het personeel van de
Conseil d'Etat een sterk gouvernementele, ambtelijke mentaliteit heerste.

Regelmatig worden de leden en ambtenaren elders gedetacheerd, op ministeries,
bij staatscommissies e.d.. De E.NA.-opleiding, die de meeste leden van de
Conseil en de tribunaux hebben genoten is een algemene bestuursopleiding voor
aankomende hogere ambtenaren, die dit effect nog eens versterkt. Zij die
werkzaam zijn bij de Conseil d'Bat of de tribunaux administratifs en die geen
E.NA.-opleiding voltooid hebben zijn altijd ervaren hoofdambtenaren geweest.
Ondanks die ambtelijke mentaliteit en orientatie van de administratieve
rechtspraak heeft zich in 1963 een tamelijk ernstig conflict tussen de Conseil
d'Etat en de regering voorgedaan. Een opvallende zaak, zeker wanneer rekening
gehouden wordt met het feit dat bij de totstandkoming van de grondwetten van
1946 en 1958 de positie van de Conseil geen politiek geladen kwestie meer was.
(In de 19de eeuw lag dat heel anders, zie par. 4.1). (349) De relaties tussen de
regering-De Gaulle en de Conseil raakten verstoord toen in 1960 een maitre
des requetes, gedetacheerd bij het bestuur in Algerije na het doen van enige
kritische uitspraken over het Algerije-beleid van de regering werd ontslagen.
De meningsverschillen namen toe nadat de Conseil d'Etat in 1962 een voorstel
voor een referendaire wet tot het invoeren van directe presidentsverkiezingen

(tot dan toe werd de president door een kiescollege gekozen) in strijd met de
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grondwet achtte. Dit was zeer tegen de zin van De Gaulle die een grote
voorkeur had voor referendaire wetgeving. Het verhinderde hem echter nietzijn zin door te drijven. Enkele weken na deze kwestie diende de volgende
zich aan. President De Gaulle zag zich genoodzaakt om de moeilijkheden in
Algerije, waar opstandige generaals een greep naar de macht hadden gedaan,het hoofd te bieden door een militaire strafrechtspraak in te voeren.
Hij deed dit bij Ordonnance van 1 juni 1962. Er werd een "Cour militaire de
justice" in het leven geroepen dat de bevoegdheid kreeg doodvonnissen uit te
spreken. Het militaire hof veroordeelde enige tijd later een zekere Canal, lid
van de zowel in Algiers als in Frankrijk opererende extreem-rechtse
terreurgroep OA.S. tot de doodstraf. Canal diende echter een recours pour
exces de pouvoir in bij de Conseil d'Rat, stellende dat de Ordonnance van 1
juni niet rechtmatig was. De Conseil d'Etat stelde hem in het gelijk. Volgensde Conseil was de Ordonnance hoewel deze een wettelijke basis kende in strijd
met de "principes gentraux du droit penal", met name omdat elke mogelijkheid
tegen het vonnis van het militaire hof voorziening te vragen ontbrak.(350)(Het
was voor Canal net op tijd. Zijn executie zou op 20 oktober 1962 plaatsvinden,
de Conseil d'Etat wees op 19 oktober 1962 arrest. Het verdere lot van de
OA.S.-leden is niet bekend) De regering van generaal De Gaulle ervoer dit als
inmening in haar beleid en kondigde maatregelen tegen de Conseil d'Etat aan.
Er werd een commisie opgericht die de "problemen betreffende het functioneren
van de Conseil d'Etat" moest bestuderen.
Toen de commissie enige maanden later rapporteerde was de storm geluwd. Er
werd een nadere regeling voor de Conseil d'Etat ingevoerd die weinig nieuws
bevatte (Dtcret no. 63-766 du 30 juillet 1963). Er werden enige intern-
organisatorische maatregelen genomen en een nieuw le(len-statuut opgesteld,maar dit had weinig te betekenen. Belangrijker was dat de Conseil d'Etat
kwetsbaar was gebleken: het ontslag van de maitre des requdtes tegen de zin
van de Conseil bleek mogelijk. Het gebrek aan formele
onafhankelijkheidswaarborgen deed zich voelen. Benoemingen bij de Conseil
d'Etat waren (en zijn) niet voor het leven. Evenmin was (en is) er sprake van
een andere vorm van ontslagbescherming. Anderzijds was de instelling toch
voldoende sterk om zonder noemenswaardige gevolgen het offensief van de
regering te kunnen doorstaan. De feitelijke, OP tradities gebaseerde
onafhankelijkheid was voldoende om de plaats van de Conseil d'Etat binnen het
Franse staatsbestel te kunnen dragen.
Thans is de situatie zo dat alle benoemingen binnen de Conseil (van auditeur
tot de vice-president) geschieden bij decreet op voordracht van de minister
van justitie. Disciplinaire maatregelen kunnen alleen genomen worden na
tussenkomst van een bijzondere commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers
van alle rangen bij de Conseil d'Etat.(351)
Voor de leden van de tribunaux administratifs geldt een iets andere
rechtspositie. Benoeming, eveneens per decreet, geschiedt hier op voordracht
van de minister van binnenlandse zaken (in overeenstemming met de minister
van justitie), als herinnering aan de oude Conseils de Pr6fecture. Hun
rechtspositie benadert echter meer dan die van de leden van de Conseil d'Etat
een formele onafhankelijkheid, zoals die geldt voor leden van de gewone
rechterlijke macht krachtens art. 64 Const.. De tekst van art. R 3 CIA luidt:

264



"Les membres des tribunaux administratifs excercent, au sein de Ces

juridictions, des fonctions de magistrat. (...)".
Zij oefenen de functie uit van "magistrat" -een term die blijkens art. 64 Const.
gebruikt wordt voor leden van de rechterlijke macht- maar zijn het echter
niet. Een wet van 6 januari 1986 heeft hier aan toegevoegd dat de leden van
de tribunaux niet tegen hun wil een andere werkkring of overplaatsing kan
worden opgelegd. In combinatie met enige uitspraken van de Conseil constitu-
tionnel omtrent de status van de leden van de tribunaux administratifs wil men
hieruit wel afleiden dat nu ook een formele onafhankelijkheid, in de zin van
een feitelijke onafzetbaarheid(352) is bereikt.(353)
Inmiddels is bij de loi du 31 dicembre 1987, No. 87-1127, portant rdfome du
contentieux adminitratif een nieuwe herziening van de administratieve
rechtspraak ingeluid. Tussen de Conseil d'Etat en detribunaux administratifs
worden vijf "Cours administratifs d'appel" geschoven. Deze nieuwe hoven
oordelen in hoger beroep over de uitspraken van de tribunaux administratifs.
Van de uitspraken van de Cours administratifs d'appel is cassatie na
voorafgaand verlof, mogelijk op de Conseil d'Etat. De rechters voor de nieuw
opgerichte instanties worden deels gerecruteerd uit de tribunaux administratifs,
deels uit de advocatuur. De presidenten van de gerechtshoven worden ex
officio-leden van de Conseil d'Etat.
Tot slot nog enige korte opmerkingen over de ontwikkeling van de jurispru-
dentie. In de jaren vijftig en zestig is de controle van de administratieve
rechter op het bestuur strakker geworden. De rechter breidde zijn bevoegdheid
uit door op grond van het principe gtntral de legalite recours pour excts de
pouvoir open te stellen tegen in beginsel elke acte administratif, daarmee het
"recours objectif'-karakter van deze beroepsgang nog eens on-

derstrepend.(354)Daarnaast achtte de Conseil d'Etat tevens toetsing mogelijk
van algemeen verbindende voorschriften (reglementen krachtens art. 37 Const.
vastgesteld) aan de principes gtntraux du droit.(355)Aan beoordelingsvrijheid
van het bestuur worden strakkere grenzen gesteld. De Conseil d'Etat oordeelde
bijvoorbeeld dat een zeer ruim geformuleerde discretionaire bevoegdheid tot
toelating van kandidaten tot de E.NA. niet in strijd met het beginsel van
gelijke toegang van alle Fransen tot de openbare dienst mocht worden uitgeoe-
fend.(356)
Een ander voorbeeld: de Conseil d'Etat achtte zich eveneens bevoegd een
"contrdle minimum" uit te oefenen over de hantering van ruim geformuleerde
discretionaire bevoegdheden, zonder dat de administratieve organen daarbij een
motiveringsplicht hadden, op het terrein van de subsidies, belastingvoordelen
e.d. (het typische terrein van de "Leistungsverwaltung").(357)
Samenvattend kan het volgende worden gezegd. Zowel in de Bondsrepubliek
Duitsland als in Frankrijk doen zich veranderingen voor die vergelijkbaar zijn
met die in Nederland. Op organisatorisch gebied is er in Frankrijk en Duitsland
sprake van een uitbouw van de administratieve rechtspraak. In Frankrijk brengt
men een systeem van drie lagen tot stand (Conseil d'Etat -tribunaux
administratifs), in Duitsland een systeem van drie lagen (BverwG, OVG, VG).
Ook in Nederland streeft men naar uitbouw van het stelsel van rechtsbescher-
ming maar hier is men minder ver gevorderd. Op het vlak van de rechtspositie
van de leden van de administratieve rechtscolleges doen zich in Frankrijk
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moeilijkheden voor. In Duitsland doet zich dit niet voor. In Nederland echter
was het steeds een probleem dat wanneer aan de Raad van State
rechtsprekende bevoegdheden zouden worden opgedragen en de leden van de
Raad (dan wel aan een Afdeling) voor het leven benoemd zouden moeten
worden. Dit zag men liever niet.
In Frankrijk nam het belang van de "principes gdnEraux du droit" als
toetsingsnorm voor de administratieve rechter en richtsnoer voor bestuurlijk
handelen toe. De vrijheid van het bestuur naar eigen inzicht te handelen maakt
plaats voor een gebondenheid aan rechtsnormen, ook daar waar discretionaire
bevoegdheden en vage normen het bestuur een grote ruimte laten. In Duitsland
geeft de rechter de grenzen van het Ermessen op een vergelijkbare wijze aan.
In Nederland zijn deze ontwikkelingen v66r de totstandkoming van de Wet
arob logischerwijs minder duidelijk zichtbaar in de rechtspraak. Het ontbreken
van algemene administratieve rechtspraak bemoeilijkte ook de theorievorming
op dit punt enigermate, hoewel in de literatuur bovengenoemde ontwikkelingen
werden aanbevolen ook voordat de Wet arob totstandkwam. Tenslotte is in
Duitsland een duidelijke keuze gemaakt voor een model van rechtspraak dat
individuele rechten en verplichtingen wil beschermen, een "contentieux
subjectif'. Dit is een verschijnsel dat zich in Nederland en Frankrijk niet over
de gehele breedte van het administratiefrechtelijke rechtsbeschermingsstelsel
voordoet. In Frankrijk zijn er traditionele "contentieux subjectif'-typen binnen
de recours de pleine juridiction-categorie, die sterk lijkt op privaatrechtelijke
rechtsvorderingen lijken (onrechtmatige overheidsdaad, administratiefrechtelijke
overeenkomst). Soms heeft een belanghebbende een keuze tussen (subjectief)
recours de pleine juridcition en een (objectief) recours pour exces de pouvoir,
bij voorbeeld in het ambtenarenrecht.
In de regel bestaat er steeds een tegen besluiten (actes administratifs) gericht
objectief recours pour exces de pouvoir. In Nederland is, met de sociale
verzekeringsrechtspraak als uitzondering, de tendens steeds in de richting van
het scheppen van objectieve beroepsgangen gegaan. Zo ook met de nieuwe
vorm van rechtspraak die door een volgende commissie, de commissie-Wiarda,
zou worden voorgesteld.
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Het rapnort van de commissie-Wiarda

In het voorgaande is al aan de orde gekomen dat bij de behandeling van het
Ontwerp-Wet bab duidelijk werd dat deze voorziening slechts een tijdelijk
karakter zou hebben. De wet trad 1 januari 1964 in werking. Reeds op 17
februari 1965 stelden de ministers van justitie en binnenlandse zaken een
nieuwe commissie in die belast werd met de taak na te gaan in hoeverre het
mogelijk en wenselijk was verhoogde rechtsbescherming te bieden tegen
beschikkingen van lagere overheidsorganen, gelijkwaardig aan die ten opzichte
van beschikkingen van de centrale overheid zoals geregeld in de Wet bab. Het
zou dus, blijkens die omschrijving, blijven bij een rechtsbescherming tegen
beschikkingen, geen andere besluiten of handelingen. Ook werd het woord
rechtspraak niet genoemd, al mag misschien uit het woord "gelijkwaardig"
worden afgeleid dat de ministers eerder aan een vorm van administratief
beroep dachten. Rechtspraak was echter ook niet uitdrukkelijk buitengesloten.
De commissie stond onder leiding van mr. G.J. Wiarda, toen lid van de Hoge
Raad. Men rapporteerde in december 1968. In het rapport ging de commissie
eerst nog eens in op de wijze waarop de Wet bab afweek van de voorstellen
van de commissie-de Monchy. Destijds liet men argumenten als de vrees voor
overbelasting van de Raad van State en het gevaar van een te ver gaande

aantasting van de autonome sfeer van gemeenten en provincies zwaar wegen.
De commissie ging er echter van uit dat de administratie, en dan met name de
centrale administratie, eerst eens ervaring met de werking van de nieuwe wet
wilde opdoen.(358)Nu dit inmiddels was gebeurd werd het tijd om aan uitbouw
van het systeem te gaan denken.
Welke beschikkingen zouden onder het toepassingsbereik van een wet moeten
vallen? In beginsel werd gedacht aan alle beschikkingen van de provincies,
gemeenten, waterschappen en alle andere lichamen met verordenende
bevoegdheid, voor zover er niet reeds een vorm van gespecialiseerde admini-
stratieve rechtspraak bestond. Ook moest het aanvullend karakter van de Wet
bab behouden blijven, hetgeen inhield dat de Raad van State zich steeds pas in
tweede instantie met de zaak zou inlaten. (In die zin dat aan een procedure
voor de Raad van State steeds een vorm van administratief beroep of een
bezwaarschriftenprocedure vooraf moest gaan.) Een uitzondering zou ook
bestaan, waar reeds beroep op de Kroon bestond, meestal op het terrein waar
de lagere overheidsorganen medebewindsbevoegdheden bezaten.(359)De gehele
opzet van het door de commissie-Wiarda voorgestelde systeem poogde dus
zoveel als mogelijk was bij het bab-beroep aan te sluiten omdat dit de meest
voor de hand liggende oplossing was: bab-beroep openstellen voor beschikkin-
gen van de lagere overheidsorganen.
De belangrijkste vraag was echter, wat zou de aard van de uitgebreide
beroepgang moeten zijn? De commissie splitste deze vraag in twee delen,
namelijk in de vraag welke beroepsgronden gegeven moesten worden en bij
welk orgaan beroep zou moeten worden ingesteld.
De in de Wet bab voorkomende beroepsgronden zouden volgens de commissie
moeten worden gehandhaafd. De reden hiervoor was eenvoudig. Een "onbeperkt
en algemeen administratief beroep" achtte men een te zware procedure ten
aanzien van beschikkingen door lagere overheidsorganen gegeven krachtens
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autonome bestuursbevoegdheden. Een -kennelijk marginaal geachte- rechtma-
tigheidstoetsing zoals die volgens de Wet bab, bood nog de beste mogelijkheden
de eigen beleidssfeer van de lagere rechtsgemeenschappen te beschermen.(360)
De vraag naar het beroepsorgaan was moeilijker te beantwoorden. Het
dubbelzinnige karakter van het bab-beroep was hiervan de oorzaak. De com-
missie meende dat er eindelijk een keuze gemaakt diende te worden, en die
keuze viel uit ten gunste van de "echte" rechtspraak: "De commissie is van
oordeel, dat het in algemene zin de voorkeur zou verdienen zowel voor de
beschikkingen van de centrale overheid als voor die van de organen van de
lagere overheidslichamen de Afdeling voor de geschillen van bestuur zelf met
de beslissing van het in die wet geregelde beroep te belasten.
Zij wijst er daarbij op dat door de op de rechtmatigheidstoetsing gerichte
beroepsgronden de beslissing op het bab-beroep in dit opzicht het karakter van
rechtspraak draagt en het naar de algemeen te onzent heersende
rechtsopvattingen reeds daarom eerder voor de hand ligt deze op te dragen aan
een onafhankelijk college dan aan het hoogste administratieve gezag".(361)
Een keuze dus voor het opdragen van rechtspraak aan de Afdeling geschillen,
gebaseerd op 'de algemeen te onzent heersende rechtsopvattingen". Praktische
overwegingen speelden echter evenzeer een rol. In plaats van de vrees voor
overbelasting van de Raad van State, verwachtte de commissie een zekere
tijdsbesparing als de Afdeling geschillen zich slechts 66nmaal en dan definitief
met een zaak zou moeten bemoeien. Hierbij speelde het preadvies van J.M. Kan
voor de Vereniging voor Administratief Recht uit 1966 nog een rol. Kan had
destijds gewezen op de langs tijdsduur die gemoeid was met procedures waarin
de minister van het advies van de Afdeling afweek.(362(Goed beschouwd was
dit geen sterk argument, vroeger was er zo vaak voor gepleit dat het "contrair
gaan" toch zo weinig voorkwam, dat dit geen reden kon zijn om geen beroep
op de Kroon open te stellen.)
Tenslotte werd nog gewezen op het feit dat in het bab-stelsel rechtzoekenden
een beslissing op hun beroep kregen van een ander orgaan dan het orgaan dat
het beroep had behandeld.
De consequentie van het voorstel was wel dat de samenstelling van de Raad
van State zou moeten worden gewijzigd. In ieder geval zouden de leden van de
Afdeling geschillen in verband met art. 180 Grondwet (oud) voor het leven
moeten worden benoemd. Om te voorkomen dat aldus een onevenwichtige
samenstelling van de Raad zou ontstaan, werd voorgesteld alle leden van de
Raad voor het leven te benoemen. Benoemingseisen, zoals een voltooide juri-
dische opleiding, werden niet voorgesteld.
Interessant is de passage die de commissie wijdde aan de bevoegdheden
waarmee de nieuwe administratieve rechter zou moeten worden uitgerust.
Handhaving van de mogelijkheid die de Wet bab kende, waarbij de Kroon zelf
in de zaak kon voorzien, zou in het door de commissie voorgestelde stelsel
slechts kunnen worden gehandhaafd voor die gevallen waarin "na vernietiging
(van de aangevallen beschikking, Schr.) rechtens slechts op 66n wijze in de
zaak kan worden voorzien". Hoewel men dus de mogelijkheid zelf in de zaak te
kunnen voorzien niet wilde uitsluiten voor die gevallen waarin, gegeven de
feiten en de omstandigheden, slechts ten beslissing rechtens de juiste kon zijn
- de Duitse administratiefrechtelijke theorie gebruikt  voor deze categorie
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gevallen wel eens de term "Ermessensschrumpfung" of "Ermessenreduzierung
auf Null"(363)-, vreesde men toch voor moeilijkheden op interpretatief gebied.
In het voorstel van de commissie werd dus een vernietigingsbevoegdheid zonder
meer neergelegd.(364)Zou men besloten hebben de eerdere overweging te volgen
dan zou dit een doorbraak van de "contentieux objectif-gedachte zijn geweest.
Dit concept bleef echter gehandhaafd. Het ontwerp van de commissie bleef,
zoals gezegd, beperkt tot de toetsing van beschikkingen.
In het verleden was voortdurend de vrees geuit, dat door het invoeren van
nieuwe voorzieningen op het gebied van de rechtsbescherming de Raad van
State overbelast zou raken.
Wat zouden de gevolgen van de voorstellen van de commissie-Wiarda bete-
kenen? Hoewel men een en ander moeilijk zou kunnen inschatten oordeelde
men het niet nodig rechtspraak in twee instanties voor te stellen. Het was
immers de bedoeling in beginsel beroep tegen beschikkingen open te stellen die
zelf al in beroep of op bezwaar waren genomen. Rechtspraak in twee instanties
zou een te zware beroepsgang betekenen. Om een idee te krijgen van de
omvang van de stroom beroepschriften die men zou kunnen verwachten had de
commissie een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken op dit terrein in
Belgit. In Belgie was immers beroep op de Raad van State mogelijk tegen
beschikkingen van centrale en lagere overheden. De uitkomsten van dit
onderzoek waren echter van zeer betrekkelijke waarde, zoals de commissie
erkende. De Belgische verhoudingen waren moeilijk met de Nederlandse, eerder
met de Franse, te vergelijken. (De zeer summiere notitie bevatte hoofdzakelijk
kwantitatieve gegevens. Deze notitie is de enige wijze waarop de Commissie
rechtsvergelijking bij haar onderzoek heeft betrokken.(365)
Oplossingen voor het door de commissie niet uitgesloten geval dat het aantal
beroepen sterk zou stijgen, werden gezocht in het verhogen van het
ledenaantal (gewone en buitengewone leden) van de Raad van State en het
instellen van enkelvoudige kamers.(366)Voor de beschikkingen waarvoor tot
voor de inwerkingtreding van de wet geen enkele voorziening in beroep of
bezwaar open stond, stelde de commissie voor een bezwaarschriftenprocedure in
het leven te roepen, waarvan een zekere remmende werking op het aantal
beroepschriften zou moeten uitgaan.(367) De Commissie had haar voorstellen
verwerkt in voorstellen tot wijziging van de Wet bab, de Wet op de Raad van
State, de Provinciewet en de gemeentewet.
Het beschikkingsbegrip wilde men vooralsnog ongewijzigd laten voortbestaan.
Uiteraard verviel de beperking tot de beschikkingen van de centrale overheid,
maar de negatieve lijst werd nog wel uitgebreid met enkele categorietn. Andere
voorgestelde wijzigingen behoeven hier geen bespreking.
Wanneer het rapport van de commissie-Wiarda nader wordt beschouwd uit het
gezichtspunt van dit onderzoek, dan wordt duidelijk dat aan de voorstellen van
de commissie twee centrale gedachten ten grondslag liggen: 1 het omzetten van
het beperkt administratief beroep op de Kroon volgens de Wet bab in
administratieve rechtspraak door de Afdeling geschillen van bestuur; 2 voor het
overige bleef het bab-stelsel in stand: een aanvullend karakter, beperking tot
beschikkingen met de nodige uitzonderingen, zij het dat de belangrijke
categorie van beschikkingen van de lagere overheidsorganen nu ook onder het
toepassingsbereik van de wet zou vallen. Bovendien kon de commissie, haar
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opdracht strikt volgend, geen voorstellen doen rechtspraak open te stellen
tegen beschikkingen van de centrale overheid. Hier zou het dus (gezien de
opdracht) bij administratief bab-beroep blijven.
Een zwak punt van het voorstel van de commissie-Wiarda was wel dat aan 66n
Afdeling van de Raad van State tegelijk de taak kreeg van administratieve
rechter En adviesinstantie in administratieve beroepszaken, en dat naast elkaar
Kroonberoep, "oud"-bab-beroep en "nieuw"-bab beroep bestonden. Deze
beperking rond zijn oorzaak in de formulering van de opdracht aan de
commissie.
Zo beschouwd lijken de voorstellen van de commissie-Wiarda dus van een
beperkte strekking. Het rapport is niettemin belangrijk. Uit het feit dat de
omzetting van het administratieve bab-beroep in "echte" administratieve
rechtspraak zo weinig uitgebreid werd gemotiveerd, haast terloops werd
voorgesteld, mag weI worden afgeleid dat de geesten in Nederland langzaam
rijp begonnen te worden voor de gedachte dat rechtmatigheidscontrole door
een rechter en niet door een administratief orgaan behoort te geschieden.
Aangezien de commissie zich blijkens haar bevindingen, behalve waar het de
kwantitatieve gegevens over Belgie betrof, niet door rechtsvergelijking of
buitenlands recht heeft laten beinvloeden kan voor wat betreft de Franse en
Duitse invloeden in beginsel worden verwezen naar de zes elementen van het
bab-ontwerp van de commissie-de Monchy.
Toch valt het volgende op: Het verheffen van de Afdeling geschillen tot
zelfstandig beslissend en onafhankelijk rechtsprekend orgaan is een oplossing
die een heel eind gaat in de richting van het Conseil d'Etat-model zoals dat
sinds 1872 in Frankrijk bestond: een rechtmatigheidstoetsing van
bestuursbesluiten aan de algemeen verbindende voorschriften en ongeschreven
rechtsbeginselen door een speicale afdeling van een college dat zowel met
wetgevings- en beleidsadvisering als met geschillenbeslechting is belast. Men
lijkt zich niet bewust op het Franse Conseil d'Etat-model gericht te hebben
(het blijkt tenminste niet uit het verslag), eerder groeide men er geleidelijk
aan naar toe. Men groeide er naar toe omdat men eenvoudig niet anders kon.
Administratieve rechtspraak met een min of meer algemeen karakter kon
slechts stap voor stap bereikt worden. De gang van zaken rond Ontwerpen-
Loeff hadden geleerd dat integrate en grootschaliger oplosingen onhaalbaar
waren in de Nederlandse verhoudingen. Het zou aantasting van te veel
gevestigde belangen hebben betekend. Daarom moest voor het bewerkstelligen
van wijzigingen in die verhoudingen steeds zoveel mogelijk bij die
verhoudingen worden aangesloten. En dus ontstond de reeks: 1 ongeco8rdineerd
openstellen van administratief beroep, bij voorkeur op de Kroon, gehoord de
Afdeling geschillen van bestuur volgens een overigens vastgelegde procedure
(dit bleef over nadat voorstellen tot het invoeren van rechtspraak zoals men
deze in Frankrijk tussen 1848 en 1852 en na 1872 kende, waren mislukt)-
aangevuld met administratieve rechtspraak op bijzondere terreinen; 2 het in
beginsel algemeen maar in feite aanvullend en beperkt administratief
rechtmatigheidsberoep volgens de Wet bab (dit bleef over na de voorstellen
van de commissie-Kappeyne, de Ontwerpen van Loeff, die commissies-Koolen en
-de Monchy); 3 het omzetten van het beperkte beroep in een beperkte vorm
van algemene administratieve rechtspraak, waarnaast er overigens nog steeds
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een grote ruimte bleef voor het openstellen van Kroonberoep.
In deze reeks zijn nog volgende stappen mogelijk, waarover later meer.
Telkens speelde de Raad van State hierin de hoofdrol: aan dit orgaan werden
steeds de bevoegdheden tot advisering respectievelijk beslissing toegekend.
Aanvankelijk (in 1862) gebeurde dit op basis van rechtstreekse navolging (de
Wet van 1845), later verloor men Frankrijk uit het oog en kregen meer
praktische (zo men wil: opportunistische) argumenten een plaats bevoegdheden
aan de Raad van State op te dragen, zodat men uiteindelijk toch weer vrij
dicht bij het Conseil d'Etat-model belandde.
Verschillen bleven er natuurlijk weI. Administratieve rechtspraak en formele
onafhankelijkheidswaarborgen zijn in de Nederlandse verhoudingen steeds
samengegaan. Dit moet nog zijn toe te schrijven aan de invloed van Buys en
zijn aanhangers, die zich door Pruisische, Oostenrijkse en Wurttembergse
voorbeelden lieten leiden. In Frankrijk was men nooit geheel onafhankelijk. Dit
moet zijn toe te schrijven aan de in vergelijking met Nederland (maar ook met
Belgie, Luxemburg en Italie waar men ook een Raad van State, c.q. Conseil
d'Etat, c.q. Consiglio di Stato met vergelijkbare samenstelling en bevoegdheden
kent) - veel meer gepolitiseerde rol van de Conseil d'Etat. Steeds als zich
politieke woelingen voordeden, en zeker in de 19de eeuw was dat het geval,
had dit gevolgen voor de Conseil d'Etat. Negatieve gevolgen: de Conseil verloor
bevoegdheden in 1852, kreeg ze niet toegekend in 1845 of werd zelfs met
opheffing bedreigd rond 1830 en in 1870. Soms ook positieve gevolgen: in 1849
en in 1872 verkreeg de Conseil d'Etat min of meer plotseling de justice
datgute.
Deze verschillen tussen Nederland en Frankrijk zijn eerder van politiek-
culturele dan van staats- en/of administratiefrechtelijke aard.

De totstandkoming van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschik-
kingen

Op 26 april 1971 werden onder verantwoordelijkheid van de ministers van
justitie en binnenlandse zaken twee wetsvoorstellen ingediend die tot doel
hadden de aanbevelingen van de commissie-Wiarda uit te voeren. De regering
deed ditmaal meer dan dat wat de commissie had geadviseerd. Thans werd een
voorstel ingediend tot het instellen van een voorziening tegen -in beginsel-
alle beschikkingen.
Het Ontwerp-Wet Arob(368) bedoelde de Wet bab in zijn geheel te vervangen
door een nieuwe regeling.
In de Memorie van Toelichting op het Ontwerp-Wet Arob erkende de regering
dat in het verleden "twee schreden" terug moesten worden gezet om althans
een min of meer algemene regeling voor de administratiefrechtelijke ge-
schillenbeslechting in het Staatsblad te krijgen.(369)De eerste schrede terug
was het instellen van administratief beroep in plaats van een voorziening bij
de administratieve rechter. De tweede schrede terug was het beperken van het
administratief beroep tot uitsluitend beschikkingen van organen behorende tot
de centrale overheid. De regering oordeelde dat nu de tijd was gekomen deze
schreden terug ongedaan te maken, waarbij zij zich zoveel mogelijk wilde laten
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leiden door de voorstellen van de commissie-Wiarda. Het was de bedoeling dat
tevens voor de beschikkingen afkomstig van de centrale overheid eenzelfde
vorm van rechtsbescherming in het leven zou worden geroepen als door de
commissie was voorgesteld ten aanzien van beschikkingen afkomstig van lagere
overheidsorganen. Invoering van rechtspraak over de gehele linie dus. De
regering liet hierbij het zwaarste wegen dat, wanneer de aanbevelingen van de
commissie onveranderd zouden worden gevolgd, bij de Raad van State drie
verschillende beroepsgangen zouden openstaan: het gewone Kroonberoep, het
bab-beroep voor beschikkingen afkomstig van organen van de centrale overheid
en een rechtsprekende taak ten aanzien van beschikkingen afkomstig van de
lagere overheidsorganen. Het gebrek aan systematiek in het Nederlandse
stelsel van rechtsbescherming zou hierdoor nog groter worden.(370)
In het regeringsvoorstel bleven dus rechtsprekende bevoegdheden ten aanzien
van beschikkingen en adviserende bevoegdheden ten aanzien van het
administratief beroep op de Kroon naast elkaar aan de Raad van State opge-
dragen. Om doelmatigheidsredenen werd echter voorgesteld de Wet op de Raad
van State zo te wijzigen zodanig dat een nieuwe Afdeling rechtspraak zich
(naast de Afdeling geschillen) met de rechtsprekende taak zou worden belast.
Aan de leden van die Afdeling konden dan ook zekere opleidingseisen worden
gesteld, terwijl alle leden van de Raad van State voor het leven zouden worden
benoemd.(371)
De regering hield ten aanzien van de invoering van administratieve rechtspraak
nog wel een slag om de arm. Men wilde hier de mogelijkheid in de Wet op de
Raad van State opnemen waarmee de administratie aan de uitspraak van de
administratieve rechter geen gevolg zou geven in gevallen waarin de uitspraak
als een inmenging in het beleid kon worden beschouwd. Hoewel aan de artt. 74
en 75 Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie nooit toepassing was
gegeven, en in de Kroon in bab-zaken nooit van het advies van de Afdeling
geschillen was afgeweken, vertrouwde men de nieuwe administratieve rechter
toch niet helemaal. Er werd voorgesteld en regeling in te voeren als die van
art. 104 Ambtenarenwet 1929. Wanneer de administratie besloot geen gevolg te
geven aan een uitspraak van de Afdeling rechtspraak, loste het geschil zich
uiteindelijk op in betaling van een schadevergoeding.
Hierboven zijn slechts enkele aspecten van het Ontwerp-Wet Arob vermeld. Het
is niet de bedoeling het ontwerp in zijn gehed uitgebreid te behandelen,
evenmin wordt hier uitvoerig op de parlementaire geschiedenis van de Wet
Arob ingegaan. Hiervoor kan verwezen worden naar de geschriften van M
Scheltema en J.H. van Kreveld en J.G. Steenbeek.(372) Hier worden slechts eet
aantal kenmerken van de nieuwe wet behandeld die voor de vraagstelling var
dit onderzoek van belang zijn.
Bij de behandeling van het rapport van de commissie-de Monchy zijn een
zestal kenmerken genoemd waarin Franse, Duitse en Nederlandse elementen
onderling verweven voorkomen en die het door de commissie ontworpen stelsel
van rechtsbescherming karakteriseren. In hoeverre is er bij de invoering van
de Wet Arob, thans de voornaamste regeling in ons stelsel van rechtsbe-
scherming, van dit beeld afgeweken?
1_De invloed van het oude Kroonberoep, via de Wet op de Raad van State van
1861 aan de Franse wetgeving van 1845 betreffende het "contentieux
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administratif' ontleend, blijft duidelijk zichtbaar. In de Wet Arob heeft het
oude Kroonberoep zich via de Wet bab ontwikkeld in de richting van het
Conseil d'Etat-model van na 1872, de modernere variant. Er is een vorm van
rechtspraak opgedragen aan een lichaam dat, zij het in verschillende Afde-
lingen, tegelijk met adviesverlening en geschillenbeslechting is belast. In
organisatorisch opzicht zijn er verschillen, bij de Franse Conseil d'Etat is
slechts 66n afdeling, de Section du Contentieux, belast met de geschil-
lenbehandeling (afgezien van andere 'formations de jugement", zoals de
Assemblte) van alle categorieen geschillen. Formele onafhankelijkheidswaar-
borgen ontbreken. In Nederland blijven Kroonberoep "oude stij 1" (waarvoor een
enumeratiestelsel geldt) en arob-beroep (waar op diverse wijzen allerlei
uitzonderingen zijn aangebracht op het in beginsel algemene karakter van het
beroep - uitgezonderde organen, uitgezonderde beschikkingen, negatieve lijst)
naast elkaar bestaan. De behandeling is opgedragen aan verschillende afdelingen
van de Raad van State. Er bestaan formele onafhankelijkheidswaarborgen zoals
benoeming voor het leven. Deze waarborgen zijn nog terug te voeren op de
invloed van Buys die zich op zin beurt liet inspireren door Duitse bronnen. In
het Franse bestuursrecht bestaan verschillende beroepsmogelijkheden. Het
recours pour excts de pouvoir, als subcategorie van de recours en annulation,
(vernietigingsberoepen) is een algemeen beroep tegen elke acte administratif
(arrest-Dame Lamotte) met inbegrip van wettelijke voorschriften van lagere
wetgevers. In Nederland bestaan voor het tegen beschikkingen gerichte arob-
beroep tal van beperkingen. Het Kroonberoep, dat tegen meer

bestuurshandelingen dan alleen beschikkingen kan worden gebruikt, heeft
zodoende op dit vlak iets meer verwantschap met het recours pour exc8s de
pouvoir.
2 Het beschikkingsbegrip speelt in de Wet Arob de hoofdrol. Voor de ge-
schiedenis en achtergrond hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Hoewel
het beschikkingsbegrip zowel Duitse als Franse invloeden heeft ondergaan, is
de verwantschap van het beschikkingsbegrip van Van der Pot - dat via de
commissie-de Monchy in de wetten bab en arob is gekomen - met het Duitse
Verwaltungsakt-begrip het grootst. Hieruit laat zich ook verklaren dat het
beschikkingsbegrip van de Wet Arob zoveel minder omvat dan het Franse acte
administratif-begrip. Meer nog dan in de opzet van de commissie-de Monchy is
het beschikkingsbegrip in de Wet Arob en daarmee in het gehele admini-
stratieve recht een centrale plaats gaan innemen.
1 De Ontwerpen-Loeff hadden als grondslag van de rechtsbescherming de
handhaving van het objectieve recht tot doel. De Ontwerpen-Loeff kenden een
toetsing van besluiten, handelingen en weigeringen, een stelsel waar het ging
om de toetsing van bestuursbeslissingen en niet om de vaststelling van rechten
en verplichtingen van individuen. In het Ontwerp-Wet bab van de commissie-de
Monchy is ondanks de vervanging van "besluiten, handelingen en weigeringen"
door "beschikkingen" die grondslag gehandhaafd. De Wet Arob volgt het
Ontwerp-Wet bab van de commissie-de Monchy. Ook in de Wet Arob gaat het
om een (rechtmatigheids-)toetsing van bestuursbesluiten (beschikkingen).
Hiermee correspondeert de bevoegdheid aan de Afdeling rechtspraak toegekend
in art. 99 Wet op de Raad van State, waarin de Afdeling slechts een vernie-
tigings- en verwijzingsbevoegdheid is toegekend. Daarnaast is de administratief
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orgaan-constructie (met het stelsel van uitzonderingen aan Loeff ontleend.
4 Struycken zocht waarborgen voor de door hem voorgestane vorm van behoor-
lijke administratie binnen die administratie zelf. Hem stond een stelsel van
administratief beroep voor ogen. Hoewel het Kroonberoep gehandhaafd blijft
voor die geschillen waarin "nadere bestuurlijke toetsing op het niveau van de
centrale overheid" nodig wordt geoordeeld (aldus Richtlijn 2 van de Richtlijnen
voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon(373) komt het
zwaartepunt in het rechtsbeschermingsstelsel toch te liggen bij het arob-
beroep. Het gaat hier dus om een beroep op een onafhankelijke en onpartijdige
administratieve rechter, waartegen Struycken zichhad gekeerd. Richtlijn 1 van
de bovengenoemde Richtlijnen gaat ook van die voorkeur uit. Opmerking
verdient, dat deze richtlijnen na het arrest-Benthem efemeer geworden zijn.
Niettemin blijft de invloed van Struycken zichtbaar in de artt. 103 en 104 Wet
op de Raad van State. Het bestuur behoudt de mogelijkheid aan de uitspraak
niet of niet volledig gevolg te geven, zodat het geschil zich kan oplossen in de
betaling van een geldsom.
5 De rol van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Sinds het
regeringsontwerp-Wet bab, dat in dit opzicht afweek van het ontwerp van de
commissie-de Monchy, zijn toetsing van de beschikking aan de algemeen ver-
bindende voorschriften en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
geintegreerd tot 660 rechtmatigheidscontrole. Deze rechtmatigheidscontrole
wordt in de Wet Arob nu opgedragen aan een onafhankelijke rechter, de Afde-
ling rechtspraak van de Raad van State. Hieraan ligt een bepaalde visie op de
functie en plaats van de administratieve rechter ten grondslag. De administra-
tieve rechter toetst in deze visie op een terughoudende wijze de hem
voorgelegde overheidsbeschikkingen aan de wettelijke voorschriften en aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hij bemoeit zich alleen met het
beleid van de administratie voorzover dat in individuele gevallen tot evidente
willekeur of anderszins in strijd met de rechtsbeginselen is. Voor het overige
is het bestuur binnen die door de rechter getrokken grenzen in beginsel "vrij".
Dit heet rechtmatigheidstoetsing. In administratief beroep ("vol" beroep) is het
beroepsorgaan niet gebonden aan die gronden, maar kan het het overheidsbeleid
integraal toetsen, juist omdat het beroepsorgaan ook politieke

verantwoordelijkheid draagt. Dit wordt doelmatigheidstoetsing genoemd. In deze
opvatting is rechtmatigheidstoetsing dus een beperkte vorm van toetsing, in
omvang kleiner dan en binnen het geheel van het "vol" beroep vallend naast de
doelmatigheidstoetsing. Het is deze visie, rechtmatigheidstoetsing als beperkte
vorm van toetsing, die aan de Wet Arob ten grondslag ligt.(374)
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen in dit concept een
aanvullende rol ten opzichte van de gewone wettigheidscontrole.
6 De voorstellen van de commissie-Koolen wilden een algemene oplossing voor
het vraagstuk van de rechtsbescherming slechts als subsidiair aanvaarden. Eerst
zou moeten worden bezien of beroep op een gespecialiseerde administatieve
rechter kon worden opengesteld, dan pas zou er plaats zijn voor een meer
algemene vorm van rechtsbescherming. De commissie-De Monchy en de Wet-bab
volgden dit model. De Wet Arob eveneens. Beroep is eerst opengesteld wanneer
geen andere beroepsgang openstaat of openstond (art. 5 Wet Arob). De
Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon volgen
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deze gedachtengang ook (zie A, Inleiding op die Richtlijnen).
Voor het overige zijn er sinds het Verslag van de commissie-De Monchy geen
wezenlijke veranderingen in de grondslagen van het stelsel aangebracht.
In die gedaante werd het Ontwerp tot wet: de Wet van 1 mei 1975, Stb. 284
houdende regels betreffende beroep op de Raad van State tegen over-
heidsbeschikkingen (Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen) en
de gewijzigde Wet op de Raad van State optraden 1 juli 1976 in werking.
Naast het enkele feit dat nu een algemeen aanvullende regeling met betrekking
tot de administratieve rechtspraak tot stand was gebracht, kwamen er nog een
aantal andere noviteiten in de nieuwe wetgeving voor. Een nieuwe omschrijving
van het beschikkingsbegrip, het vervallen van de uitzonderingsbepaling met
betrekking tot subsidiebeschikkingen, en de bezwaarschriftenprocedure zijn
enkele punten die in de Wet Arob geregeld werden. In de gewijzigde Wet op de
Raad van State werd de voorzitter van de Afdeling rechtspraak de
bevoegdheid toegekend een de werking van een aangevallen beschikking te
schorsen wanneer uitvoering van de beschikking de verzoeker een onevenredig
nadeel zou toebrengen in verhouding tot het door een onmiddellijke uitvoering
van dat besluit te dienen belang. Ook kon ter voorkoming van evenredig nadeel
een voorlopige voorziening door de voorzitter worden getroffen (art. 80, eerste
lid WRvS, thans art. 107, WRvS). Daarnaast werden nog enige andere
procedures in de wet opgenomen. Met deze middelen kon de nieuwe administra-
tieve rechter aan het werk.

Enkele ontwikkelineen na het inwerkingtreden van de Wet Arob

Misschien omdat de Wet Arob bij haar totstandkoming, zoals boven is betoogd,
omschreven werd in termen als beperkte toetsingsmogelijkheid en aanvullende
rechtsbescherming (was er geen andere mogelijkheid, dan zou pas de weg naar
de arob-rechter openstaan als algemeen "reserve"-rechter), betekende
inwerkingtreding van de wet volgens minister van justitie Van Agt nog niet dat
de ontwikkeling van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming daarmee aan
een eindpunt was gekomen.(375) Inmiddels heeft de arob-rechtsgang zich van
een reserve-mogelijkheid in feite ontwikkeld tot de meeste algemene
beroepsmogelijkheid binnen het Nederlandse rechtsbeschermingsstelsel, in elk
geval in kwantitatief opzicht en in zekere zin misschien ook in inhoudelijk
opzicht. Dit laatste is in elk geval de strekking van de Richtlijnen voor de
keuze tussen Arob-beroep op de Kroon (Stct 1981,56)
Eerst een aantal opmerkingen met betrekking tot het kwantitatieve aspect. Het
aantal ingekomen beroepschriften bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State is sinds zijn instelling in 1976 onveranderd hoog geweest en stijgt nog
voortdurend. Eind 1986 wachtten ruim 13.000 zaken nog op afdoening.(376)Het
toenemende beroep op de administratieve rechter is overigens een tendens die
zich over de gehele linie van de administratieve rechtspraak voordoet.(377)De
voorgenomen slechting van de negatieve lijst bij de Wet Arob zal dit effect
nog versterken. Het is duidelijk dat dit voor de Afdeling rechtspraak grote
organisatorische en personele moeilijkheden met zich meebrengt, terwijl de
rechtzoekende burger steeds langer moet wachten voor de rechter in zijn zaak

275



een beslissing kan nemen. Er zullen maatregelen moeten worden genomen. Al
enige jarengeleden is er studie verricht naar de mogelijkheid arob-rechtspraak
in twee instanties in te stellen.
In 1981 adviseerde de Subcommissie Arob van de Staatscommissie Herziening
Rechterlijke Organisatie hiertoe over te gaan. De Subcommissie voerde in haar
Interim-rapport aan de Staatscommissie niet alleen de overbelasting van de
Raad van State aan als argument voor de invoering van arob-rechtspraak in
twee instanties. De omstandigheden dat de feitenvaststelling geschiedt door een
college dat zitting houdt in een plaats die vaak ver verwijderd is van de plaats
waar de feiten zich hebben afgespeeld, en het feit dat de rechter dus
onbekend is met de plaatselijke verhoudingen, de bovendien vaak moeilijke
feitenvaststelling en de relatief grote belangen die daarmee gemoeid zijn,
spelen hier ook een rol. Dit alles, gevoegd bij de minder gunstige ligging van
de stad Den Haag, maken rechtspraak in 66n instantie zowel voor appellant als
overheid een onvoldoende bevredigende oplossing, aldus de Subcommissie
Arob.(378)
Welke oplossing stond de Subcommissie voor ogen? Men moest hier een zekere
terughoudendheid in acht nemen. Het behoorde tot de taak van de
Staatscommissie over de rechterlijke organisatie als geheel (niet alleen de
burgerlijke en strafrechtspraak) advies uit te brengen en hierop kon de
Subcommissie niet vooruitlopen. De Subcommissie adviseerde tot het instellen
van acht "arob-gerechten" die in eerste instantie zouden rechtspreken. Gezien
de specifieke deskundigheid die men bij deze vorm van rechtspraak nodig
oordeelde, adviseerde men de Arob-gerechten niet toe te voegen als afzonder-
lijke kamers aan de raden van beroep of de arrondissementsrechtbanken. Van
de uitspraken van de arob-gerechten zouden de betrokken partijen dan hoger
beroep bij de Afdeling rechtspraak kunnen instellen.(379)
De Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie nam in een nota van
advies over het Interim-rapport niet alle voorstellen van de Subcommissie over.
De Staatscommissie onderschreef het voorstel van de Subcommissie om arob-
rechtspraak in meer instanties in te stellen in beginsel, en achtte de
aangevoerde argumentatie in beginsel juist. Verschil van mening bestond echter
over de uitwerking van de voorstellen. Vooruitlopend op het eindrapport
oordeelde de Staatscommissie dat er in beginsel steeds rechtspraak in twee
instanties, gevolgd door cassatie zou moeten openstaan voor ieder type geschil.
Daarbij kwam nog het bezwaar dat de arob-gerechten in het voorstel van de
Subcommissie wel, de Afdeling rechtspraak daarentegen geen deel van de
rechterlijke macht uit zou maken. Blijkbaar wenste de Staatscommissie elk type
van geschillenbeslechting door een rechter ook daadwerkelijk aan de
rechterlijke macht op te dragen. (Voor alle duidelijkheid, de rechterlijke macht
als bedoeld in art. 116, eerste lid, Grondwet. Er moet echter worden
aangenomen dat de Afdeling rechtspraak tot de rechterlijke macht behoort
omdat van art. 117 grondwet is voldaan.(380) Men voelde meer voor din
oplossing van alle problemen met betrekking tot de rechterlijke organisatie,
met inbegrip van de arob-rechtspraak.(381)Zelfstandige arob-gerechten wees
men af, nieuwe rechterlijke organen waren niet zo snel weer op te heffen,
maar aan de andere kant organisatorisch toch te zwak. Niettemin achtte men
de problematiek voldoende dringend om het interim-rapport en het advies apart
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van de eindrapportage aan de minister van justitie te zenden.
De Staatscommissie handhaafde deze uitgangspunten in haar Eindrapport Deel I.
Rechtspraak in twee feitelijke instanties (dat wil zeggen een eerste instantie
gevolgd door een beroepsinstantie die in volle omvang over de zaak oordeelde),
gevolgd door beroep in cassatie ter bevordering van de eenheid van
rechtstoepassing. Dit model zou ook worden gevolgd voor de Arob-
rechtspraak.(382)Gekoppeld aan de wens van de Staatscommissie 66n
rechterlijke organisatie te scheppen -waarin ook de administratieve rechters,
niet behorende tot de rechterlijke macht, zouden opgaan- te weten de gewone
rechterlijke macht, zou dit ten gevolg hebben dat bij het in te stellen
geintegreerde gerecht van eerste aanleg arob-kamers ingesteld zouden moeten
worden. Dat gerecht zou intern een aantal gespecialiseerde secties moeten
vormen, waarvan 66n voor de administratieve rechtspraak. Hoger beroep van
alle uitspraken zou op de gerechtshoven moeten worden opengesteld. Voorts
zou cassatie moeten openstaan op de Hoge Raad. De Afdeling rechtspraak van
de Raad van State zou moeten opgaan in de Hoge Raad, die voor het gehele
stelsel enige cassatierechter zou zijn.(383)
Uit dit model volgt -logischerwijs- dat alle andere organen met administratieve
rechtspraak belast ook in het nieuwe geintegreerde totaalstelsel zouden moeten
opgaan. De Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het
bedrijfsleven en de Tariefcommissie zouden aansluiting bij de gerechtshoven
vinden. De belastingkamers en de raden van beroep/Ambtenarengerechten bij de
geintegreerde gerechten van eerste aarleg. Echter, steeds volgens het principe
rechtspraak in twee instanties gevolgd door cassatie.
Kennelijk heeft bij de Staatscommissie mede de gedachte voorop gestaan dat de
verbrokkelde structuur van het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming
dringend aanpassing behoefde. Aanvaarding van de voorstellen zou in elk geval
een radicale breuk met de gegroeide tradities betekenen. Heel opvallend is de
gelijkenis op organisatorisch vlak met de Ontwerpen-Loeff. Het Eindrapport
verwijst niet naar de voorstellen van Loeff. In het rapport worden in het
geheel geen verwijzingen naar de geschiedenis van de totstandkoming van het
huidige stelsel gegeven. In het voorgaande is uitgebreid aan de orde geweest
waarom Loeff niet heel ver is gekomen met de verwezentijking van zijn
plannen. De feitelijke ontwikkelingen zullen moeten worden afgewacht.(384)
De Subcommissie Arob is na het uitbrengen van haar interim-rapport aan de
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie losgemaakt van de
Staatscommissie en als zelfstandige "commissie Arob" tot 1987 verder blijven
bestaan. In haar eindrapport heeft de commissie Arob zich gebogen over de
verschillende typen Arob-bezwaarschriften.(385)
De commissie is van oordeel dat - in het algemeen gesproken - een aan het
beroep voorafgaande bezwaarschriftenprocedure de kwaliteit van de rechtsgang
verbetert. Wat voor consequenties moet dit voor de reeds bestaande Arob-
bezwaarschriftenprocedure hebben? De commissie-Arob is van mening dat de
voorschriften betreffende de facultatieve bezwaarschriftenprocedure van art. 11
Wet Arob geen aanvulling behoeven in de vorm van een a.m.v.b. Men beveelt
aan enkele ondergeschikte kwesties in een ciruclaire te verduidelijken.
Wel beveelt de commissie-Arob aan een a.m.v.b. als bedoeld in art. 14, derde
lid, Wet Arob, vast te stellen waarin geregeld kan worden hoe een verplichte
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bezwaarschriftenprocedure dient te zijn ingericht, en hoe een in te stellen
adviescommissie in dit kader zou kunnen optreden(386). Het zou te ver voeren
het gehele rapport tot in alle details te behandelen. Het belang voor de
ontwikkeling van de rechtsbescherming ligt hierin dat wanneer zo'n a.m.v.b.
eenmaal is vastgesteld, een uniformerende werking kan hebben op andere
administratieve rechtsgangen, waaraan bezwaarschriftenprocedures voorafgaan.
Deze uniformerende tendens van de arob-rechtgang is in de administratieve
rechtspraak al enige tijd waarneembaar. Hieronder wordt op die ontwikkeling
teruggekomen.
Nieuwe ontwikkelingen doen zich echter op dit gebied voor. Voorstellen voor
de invoering van arob-rechtspraak in twee instanties zijn thans in
voorbereiding. Na politiek overleg over de overbelasting van de Raad van State
is een ambtelijke werkgroep ingesteld die drie mogelijke vormen voor arob-
rechtspraak in twee instanties met elkaar heeft vergeleken.(387)De werkgroep
ziet blijkens haar rapport nog het meest in invoering van een stelsel dat lijkt
op de voorstellen van de Subcommissie. Een arob-gerecht in eerste aanleg zou
daarbij met -grotendeels- dezelfde bevoegdheden worden uitgerust welke nu aan
de Afdeling rechtspraak zijn toevertrouwd. Hoger beroep op de Afdeling zou
mogelijk zijn. De voorstellen van de ambtelijke werkgoep - Van Angeren zijn
inmiddels gevolgd door de instelling van een Projectgroep Invoering Arob-
rechtspraak is twee instanties in januari 1987(388). De projectgroep kreeg tot
taak een onderzoek te doen naar de financiale, organisatorische en personele
consequenties van de invoering van Arob-rechtspraak in twee instanties.
In het instellingsbesluit zijn drie verschillende modellen genoemd. Als
uitgangspunt daarbij steeds veronderstelde dat er bij elk van de tien raden van
beroep/Ambtenarengerechten een Arob-gerecht van eerste aanleg is gefor-
muleerd. Zo ontstaan de volgende mogelijkheden(389):
a_Alle beroepen worden aan de Afdeling rechtspraak gericht. Bij de Afdeling
rechtspraak vindt de administratieve verwerking plaats. De voorzitter van de
Afdeling doet zelf de (kennelijk) niet-ontvankelijke, kennelijk ongegronde
beroepen af, en daarnaast de zaken waarin om schorsing of voorlopige
voorziening wordt verzocht. De "gewone" beroepen worden door de tien arob-
gerechten behandeld, waarvan hoger beroep op de Afdeling rechtspraak
mogelijk is.
12 Een zelfde model als hierboven onder a, met dien verstande dat de afhan-
deling van de schorsings- en voorlopige voorzieningszaken door de voorzitters
van de arob-gerechten geschiedt.
c Alle beroepen worden aan het arob-gerecht van eerste aanleg gericht, waar
de administratieve En juridische behandeling plaatsvindt. De Afdeling
rechtspraak is uitsluitend hoger beroepsrechter.
In het uitgebrachte Interimrapport wordt voor al deze varianten berekend wat
de personele, organisatorische, en vooral de financiele consequenties zijn. De
samenstelling van de projectgroep maakt duidelijk dat de financiele aspecten
van de kiezen oplossing buitengewoon zwaar wegen. Hoewel het in de
Nederlandse verhoudingen niet uitzonderlijk is dat bij de uitbouw van het
stelsel van administratiefrechtelijke rechtsbescherming de financiele gevolgen
tevens in studie worden genomen (zie de Ontwerpen-Loeff en taakomschrijving
van de Staatscommissie Dresselhuys en de commissie-Koolen), gebeurt dit thans
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op een wel heel overheersende wijze.
Hoewel het begrijpelijk is dat de regering veel waarde hecht aan de beheersing
van de collectieve uitgaven, ontstaat toch de indruk dat de handhaving van de
rechtsorde, naar de mening van de regering, ondanks het toegenomen, en nog
steeds toenemende beroep van de samenleving op dat handhavingsmechanisme,
voor hetzelfde geldbedrag dient te geschieden. Wanneer de overvloed aan
cijfermateriaal dat het Interimrapport vergezelt in ogenschouw wordt genomen,
wint de passage dat "zeker ook kwalitatieve" overwegingen een rol moeten
spelen(390) niet aan overtuigingskracht. Temeer niet, omdat, bij invoering van
de voorlopige aanbevelingen van de projectgroep de verbrokkeling van het
Nederlandse rechtsbeschermingsstelsel nog verder zal toenemen. De
stelselloosheid en het gebrek aan visie sinds de ondergang van de ontwerpen-
Loeff wordt zodoende welhaast tot een chaos.
Niettemin heeft de projectgroep de voorkeur aan de hierboven onder I
aangeduide oplossing. Het is de meest vergaande, maar ook de meest volwaar-
dige en duidelijke oplossing. Als een mogelijk overgangsmodel denkt men aan
de onder b genoemde oplossing.
De invoering van een en ander wordt voor de jaren '90 voorzien.
Het doorzetten van de plannen arob-rechtspraak in eerste instantie in te
voeren, betekent in elk geval positie kiezen ten opzichte van de gedachten van
de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie. De projectgroep zal-
zoals blijkt uit de meeste recente berichten-nog een voortgezette studie
verrichten. Inmiddels (1 januari 1988) zijn plannen bekend geworden, die ertoe
strekken de Presidenten van de Arrondissementsrechtbanken te belasten met de
rechtspraak in vreemdelingenzaken in eerste instantie, met hoger voorzieningop de Afdeling rechtspraak. Ook tegen vereenvoudigde afdoening van
verkeerdelicten wordt een bepaalde voorziening op de gewone rechter
voorgesteld. Het is thans nog te vroeg hierover uitspraken te doen.
Ook in inhoudelijk (kwalitatief) opzicht heeft de arob-rechtsgang een be-
langrijke positie verworven. Juist omdat een arob-rechtsgang een algemeen
karakter draagt (in beginsel niet beperkt is tot bepaalde categorieen van
geschillen) is de jurisprudentie van de arob-rechter van betrekkelijk groot
belang voor de ontwikkeling van de administratiefrechtelijke dogmatiek. Parallel
met die ontwikkeling, en daarmee verband houdend, is de ontwikkeling naar
meer harmonisatie in het administratief procesrecht, waarbij aan de Wet arob
een spilfunctie is toebedacht. Bij de ingrijpende wijziging van enkele
kernbepalingen van de Ambtenarenwet 1929 in 1984 is dit nog eens duidelijk
geworden.
In het voorgaande is behandeld hoe in art. 58 Ambtenarenwet 1929 oorspron-
ketijk twee toetsingsgronden waren voorzien: strijd met de algemeen verbin-
dende voorschriften en strijd met het verbod van d6tournement de pouvoir.
Daarnaast was voor disciplinaire strafopleggingen nog de toetsingsnorm van
evenredigheid tussen opgelegde straf en gepleegd vergrijp opgenomen. Bij Wet
van 26 september 1984, Stb. 461 is art. 58 Ambtenarenwet 1929 echter
gewijzigd in die zin dat nu de vier "klassieke" toetsingsgronden in dat artikel
zijn opgenomen. De d-grond heeft een iets andere redactie gekregen dan
gebruikelijk was: beroep kan worden ingesteld ter zake dat het besluit, de
handeling of de weigering anderszins in strijd was met een algemeen
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rechtsbeginsel dan wel een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De
toevoeging van strijd met een algemeen rechtsbeginsel had echter hoofdzakelijk
tot doel een zekere erkenning van de gevestigde jurisprudentie van de
ambtenarenrechter te bewerkstelligen, die zich sinds jaren op algemene
rechtsbeginselen beriep. (391)Deze algemene rechsbeginselen kunnen bovendien
niet alle als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur worden beschouwd.
Een vergelijkbare ontwikkeling is waar te nemen bij een recente wijziging van
de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie. Het College van Beroep
voor het bedrijfsleven is volgens het nieuwe art. 4, derde lid Wet arbo
voortaan tevens belast met deze beslissing van geschillen hem bij de wet
opgedragen. In dat kader kan beroep worden opengesteld tegen beschikkingen.
De wetgever heeft dan voor een omschrijving van die beschikkingen het
beschikkingsbegrip van art. 2 Wet Arob. tot voorbeeld genomen.(392)(Wet van
12 maart 1986, Stb. 99). Ook hier richt zich het bijzondere naar het algemene.
(Eenzelfde ontwikkeling valt af te leiden uit de recente herziening van de Wet
"de Ruimtelijke Ordening" zie bij v. art. 19 WRO)
Er moet op deze plaats nog eens worden ingegaan op de rol van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in hun relatie tot de aard van de
rechtsbescherming.
In het voorgaande is behandeld hoe de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur langzaam hun plaats in onze wetgeving hebben veroverd. Men zag
zeker in de jaren twintig en dertig van deze eeuw was dat nog het geval deze
algemene beginselen van behoorlijk bestuur eigenlijk alleen nog als
beroepsgrond c.q. toetsingsnorm. Later ontwikkelden zij zich tot een "tus-
sending" (Wiarda) tussen toetsing aan de algemeen verbindende voorschriften en
volledige beleidstoetsing. Bij de behandeling van de Wet bab waren zij
getvolueerd, samen met de toetsing aan de algemeen verbindende voorschriften
tot den rechtmatigheidscontrole. In deze visie komen de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur pas aan bod wanneer de rechter naar aanleiding van een
opgeworpen geschil in de verhouding burger-bestuursorgaan wordt betrokken.
In de moderne theorie wordt er echter de nadruk op gelegd dat de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur niet alleen toetsingsnorm c.q. beroepsgrond
zijn, maar tegelijk, of misschien eerder, richtsnoer voor elk bestuurlijk
handelen. Met name spelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een
rol waar het betrokken bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid is
toegekend of een vage norm moet hanteren. In de tijd van Loeff en Struycken
(maar ook daarna) ging men ervan uit dat in die gevallen het bestuur volledig
vrij was te beslissen en te handelen naar eigen goeddunken ("freies Ermessen").
De huidige theorievorming gaat ervan uit dat het bestuur nooit volledig vrij is,
maar steeds gebonden is aan rechtsnormen, ook waar een discretionaire
bevoegdheid of een vage norm bestaat.
Van der Hoeven stelt in zijn artikel "De grenzen van de rechterlijke functie in
de administratieve rechtspraak" bij voorbeeld dat de vrijheid van oordeelsvor-
ming van bestuursorganen in belangrijke mate een "vrijheid is tot". Bij die
nadere oordeelsvorming heeft het bestuur zich te conformeren aan de geldende
normen, uiteindelijk datgene wat in de samenleving als behoorlijk, billijk enz.
geldt.(393)Duk komt tot hetzelfde resultaat, eigen voorkeuren, "gril of toeval"
mogen geen leidraad zijn bij het uitoefenen van een geboden beoordelings-
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vrijheid.(394)Hirsch Ballin komt via een iets andere invalshoek tot een zelfde
conclusie. Hij ziet de verhouding tussen burger en bestuursorgaan als een
rechtsbetrekking. Wanneer een discretionaire bevoegdheid of vage norm het
bestuursorgaan een bepaalde beoordelingsvrijheid verleent, houdt dit in dat het
bestuursorgaan bevoegd is bepaalde elementen van die at bestaande
rechtsbetrekking eenzijdig tot ontwikkeling te brengen. De algemene beginselen
van behoorlijk bestuur komen bij de oordeelsvorming door het bestuur aan de
orde als normen die die rechtsbetrekking medebepalen.
De enkele beleidsinzichten van het bestuur kunnen hierbij niet doorslaggevend
zijn. Hirsch Ballin stelt dat aldus de verhouding tussen burger en bestuur
wordt gejuridiseerd.(395)Uit de visies van de drie genoemde schrijvers kan dus
wel worden afgeleid dat de subjectieve vrijheid voor het bestuur tot een
objectieve is geworden, een rechtens genormeerde vrijheid. En waartoe dient
deze te worden uitgeoefend? Van der Hoeven zoekt het in de optimale
taakvervulling van het bestuur, uiteindelijk heeft het bestuur steeds tot doel
het openbaar belang te dienen, "zoals dat in zijn taakopdracht begrepen
wordt".(396)Duk zoekt het niet zozeer in het doel, als wel in de wijze waarop
die doelen worden gediend. Verwacht en geeist mag worden dat het bestuur
zijn bevoegdheden stelselmatig uitoefent. Het begrip "beleid" vervult bij Duk
een sleutelrol. Beleid betekent bij Duk stelselmatigheid; afwezigheid van beleid
is gelijk aan willekeur. Is er sprake van beleidsvrijheid, dan is er tegelijk
sprake van een rechtsplicht tot het voeren van beleid.(397)Hirsch Ballin is, net
als Van der Hoeven, van mening dat de beoordelingsvrijheid (in zijn optiek:
bevoegdheid tot het nader ontwikkelen van een bestaande rechtsbetrekking) in
verband met de vervulling de "taakopdracht" van het bestuursorgaan moet
worden bezien, echter tevens in relatie met de in de rechtsbetrekking
betrokken burger moet worden bezien.(398)
Wat kan uit de visie van deze drie auteurs worden afgeleid? In ieder geval dit:
algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen niet alleen bij rechtmatig-
heidstoetsing door de administratieve rechter hun rol, maar steeds wanneer er
sprake is van het handelen van bestuursorganen. De veranderde plaats van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur noodzaakt bestuur en rechter zich
voortdurend bewust te blijven van het feit dat burgers een recht, een
aanspraak hebben op "fehlerfreiem" respectievelijk "pflichtgemassem Ermessen",
zoals par. 40 VwVfG en par. 114 VwGO dit noemen. Of: men kan concluderen
dat er een subjectief publiek recht op een rechtens juiste beslissing bestaat,
dat binnen een rechdtsbetrekking tussen bestuur en burger functioneert.
Voorbeeld: Kon een burger, gegeven de feiten, gezien de wettelijke bepalingen,
gelet op het gevoerde beleid en op de jegens hem opgewekte verwachtingen
enz. er rechtens op vertrouwen dat hem een vergunning, subsidie etc. zou

worden verleend, dat heeft hij daarop een subjectief publiek recht. Zo kan men
het administratief recht beschouwen als een rechtsgebied waarin subjectieve
rechten en aanspraken wel degelijk thuis horen en de administratiefrechtelijke
rechtsbescherming zeer wel zien als een bescherming van die rechten en
aanspraken. Daaruit volgt dat de administratieve rechtspraak zich, voorzover
nog gemodelleerd naar het "contentieux objectif'-model, aan zou moeten gaan
passen en zich bewegen in de richting van een "contentieux subjectif'-model.
Hieraan hoeft niet in de weg te staan dat, zoals in de Wet Arob het geval is,
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het beschikkingsbegrip fungeert als aanknopingspunt voor beroep of bezwaar, al
ligt het voor de handdat na inwerkingtreding van een Algemene wet
bestuursrecht het begrip "besluit" deze rol zal overnemen, vgl. par. 2.4. In het
"contentieux subjectir-model van het sociale verzekeringsrecht heeft de voor
beroep vatbare beslissing een functie waarnaar ook het beschikkingsbegrip zich
zou moeten richten. Hirsch Ballin heeft betoogd dat in de jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak al een tendens in de richting naar een contentieux
subjectif is te bespeuren. Hoewel de Afdeling niet formeel de bevoegdheid is
toegekend zijn uitspraak in de plaats van het aangevallen besluit te stellen, is
het volgens hem al meermalen voorgevallen dat de Afdeling materieel vaststelde
wartoe partijen in een bepaalde situatie ten opzichte van elkaar gerechtigd en
verplicht zijn. Hij wijst daarbij onder meer op de bekende zaak betreffende de
Paul Krugerbrug.(399)In de tweede uitspraak in die zaak overwoog de Afdeling
tot in detail hoe groot de schadevergoeding die de Minister van Verkeer en
Waterstaat zou moeten betalen zou zijn.(400)
De zienswijze dat de ontwikkeling van contentieux objectif naar contentieux
subjectif een gezien de aard van het hedendaagse administratieve recht
onontkoombaar kan worden ondersteund door andere argumenten dan de
ontwikkeling van de jurisprudentie. Eerst een argument van historische aard.
De commissie-Wiarda adviseerde in haar rapport om de nieuw in te stellen
administratieve rechter met een vernietigingsbevoegdheid uit te rusten. Een
verdergaande bevoegdheid achtte men een te ver gaande inbreuk op de
bevoegdheden van de bestuursorganen. Toch achtte men het niet uitgesloten
dat de rechter zelf in de zaak zou kunnen voorzien wanneer "na vernietiging
rechtens slechts op een wijze nader in de zaak kan worden voorzien" maar dit
was "niet altijd even gemakkelijk vast te stellen'.(401)Kennelijk achtte men
dit zelf om de zaak voorzien echter niet zonder meer met de aard van de
Arob-rechtsgang onverenigbaar.
Een ander argument is de werking van de voorlopige voorzieningsprocedure als
bedoeld in art. 107 Wet op de Raad van State. De voorzitter van de Afdeling
rechtspraak kan in een beschikking ter voorkoming van onevenredig nadeel
voor de betrokkene een voorlopige voorziening troffen. Daarbij moet de
voorzitter volgens art. 107 een afweging maken tussen de belangen van het
bestuursorgaan en de belangen van de betrokken burger. Maar verschilt dit nu
zoveel van het vaststellen van rechten en verplichtingen in een concrete
situatie? Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gevallen waarin sprake is
van een betindiging van gesubsidieerde activiteiten. Uit de jurisprudentie blijkt
dat de voorzitter soms continuering van de subsidie beveelt als dit noodzakelijk
is om lopende verplichtingen behoorlijk af te kunnen ronden.(402)Meestal geldt
dit dan slechts tot het moment waarop in het bodemgeschil is beslist en is de
voorlopige voorziening van tijdelijke aard. Toch blijkt hieruit dat de
rechtertijke werkzaamheid in arob-zaken een vaststelling van (tijdelijke)
rechten en verplichtingen niet uitsluit.
Gaat de rechter hiermee niet "op de stoel van het bestuur zitten"? Heeft de
zienswijze dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur naast toetsingsgrond
tevens richtsnoer voor bestuurlijk handelen zijn, niet tot consequentie dat de
rechter hiermee tot enig staatsorgaan wordt dat bevoegd is te bepalen hoe
rechten en verplichtingen tussen burgers en bestuursorganen over en weer
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vorm worden gegeven? Dit moet worden bestreden. De rechter heeft tot taak
geschillen te beslechten, niet om beleidsuitspraken te doen. Zelf in de zaak
voorzien zal hij dus alleen kunnen voorzover in dit geschil geen andere
beslissing genomen had kunnen worden. Is er nog ruimte voor bestuurlijke
oordeelsvorming, dan zal hij moeten terugverwijzen naar het orgaan dat
bevoegd is dit oordeel te formuleren. Voor het overige spreekt hij recht, stelt
hij vast wat rechtens is. Denkbaar is dus dat art. 99 Wet op de Raad van State
gewijzigd wordt in dier voege dat de Afdeling rechtspraak in geval van gehele
of gedeeltelijke vernietiging zelf in de zaak kan voorzien. Een en ander in
combinatie met de thans in de administratieve rechtspraak bekende
bevoegdheden, zoals die tot het bepalen dat de gevolgen van het besluit geheel
of gedeeltelijk in stand blijven, al dan niet vergezeld van een veroordeling van
het bestuursorgaan tot betaling van een vergoeding. In de Tijdelijke wet
Kroongeschillen ( Wet van 18 juni 1987, Stb. 317) is in art. 5 al een dergelijke
bepaling voorzien. Ook voor de Centrale Raad van Beroep rechtsprekend in
ambtenarenzaken, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de
belastingrechter zou een dergelijke bevoegdheid in de wet kunnen worden
neergelegd.
Een consequente aanpassing van de administratieve rechtspraak in de zin van
de contentieux subjectif-gedachte en de daarmee verbonden aard van het
moderne bestuursrecht noodzaakt echter wet tot aanvaarding van de door
Hirsch Ballin voorgestelde gedachte dat geen aanspraak meer op vernietiging
wegens schending van procedure- en vormvoorschriften kan bestaan als in de
zaak na die vernietiging geen andere beslissing meer kan worden
genomen.(403)Deze gedachte is inmiddels in art. 6.2.14 Voorontwerp Algemene
wet bestuursrecht neergelegd.
Wellicht zullen in de toekomst de beroepsgronden zelfs in zijn geheel moeten
vervallen. Daarvoor is wel iets te zeggen nu de werking van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur ook tegen de wettelijke voorschriften in kan
plaats vinden (contra legem-toetsing), ja zelfs algemeen verbindende
voorschriften van lagere regelgevers aan het verbod van willekeur getoetst
worden. Aan welke toetsingsnorm moet dan gedacht worden? Een met art. 99
R.0. vergelijkbare norm zou mogelijk zijn. (Toetsing van schending van het
recht en verzuim van vormen.) Zover is het echter nog niet. De jurisprudentie
met betrekking tot deze onderwerpen moet nader worden ontwikkeld, haast is
een slechte raadgever.

Het arrest-Benthem en de Tiideliike wet Kroonizeschillen

Op 23 oktober 1985 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te
Straatsburg een uitspraak van verstrekkende betekenis voor de toekomst van de
administratiefrechtelijke rechtsbescherming in Nederland.
Garagehouder A. Benthem vroeg en kreeg van Burgemeester en Wethouders van
zijn woonplaats Weststellingwerf een hinderwetvergunning. Tegen   de
vergunningverlening stelde de Inspecteur voor de volksgezondheid beroep in bij
de Kroon. De Kroon stelde de Inspecteur in het gelijk en vernietigde het
besluit van burgemeester en wethouders tot verlening van de vergunning.
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Benthem tekende tegen het Koninklijk Besluit beroep aan bij de autoriteiten te
Straatsburg. Hij stelde dat het hier een beslissing betrof die zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen regardeerde en dat hij dus volgens art. 6 van het
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden recht had op een beslissing door een onafhankelijke en
onpartijdige rechter.
Gezien de eerdere jurisprudentie van het Hof waaruit bleek dat de verlening
van vergunningen e.d. inderdaad onder de vaststelling van burgerlijke rechten
en verplichtingen begrepen kan worden (arresten-Ringeisen en Kanig)(404), met
andere woorden dat art. 6 EVRM ook toepassing kan vinden in door het
administratief recht beheerste verhoudingen(405), was in de Nederlandse
administratiefrechtelijke literatuur de conclusie getrokken dat het Kroonberoep
-ondanks zijn zo gunstige reputatie- niet verenigbaar met art. 6 EVRM kon
zijn.(406)
Het Hof stelde Benthem in het gelijk.(407)De Kroon, gehoord de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State kon niet worden beschouwd
als een onpartijdig en onafhankelijk rechter: "Finally the Royal Decree was not
susceptible to review by a judicial body as required by Article 6 paragraph 1",
luidde het slot van rechtsoverweging 43 van het Hof.
De Nederlandse staat was nu verplicht maatregelen te nemen. Het oude
Kroonberoep kon niet langer ongewijzigd in stand blijven. De regering is
betrekkelijk spoedig met een voorstel van wet gekomen om in de ontstane
leemte te voorzien: op 19 april 1986 is onder verantwoordelijkheid van de
ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie een Ontwerp-Tijdelijke wet
Kroongeschillen bij de Tweede Kamer ingediend.(408)
Blijkens intitu16, considerans en Memorie van Toelichting het uitdrukkelijk de
bedoeling dat het voorstel een tijdelijke oplossing bood. De werkingsduur van
de wet is voorlopig bepaald op vijf jaar, waarna nieuwe voorzieningen
getroffen moeten zijn. De hoofddoelstelling van de TwK is het omzetten van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur tot zelfstandig beslissend rechter in
die gevallen waarin in enig wettelijk voorschrift beroep op de Kroon is
opengesteld (art. 1, eerste lid TwK). Een gevolg van het feit dat men in 1861
niet bij machte was de term 'contentieux administratif op bevredigende wijze
te vertalen (zie par. 4.1) is een zekere bepalingsmoeilijkheid: hoeveel
verschillende Kroonberoepen bestaan er eigenlijk? Zijn zij allemaal qua
achtergrond en aard geeigend om door een rechter te worden beslist? Vallen
zij onder die geschillen waarop art. 6 EVRM het oog heeft?
Op de in art. 1, eerte lid, TwK bedoelde geschillen zijn echter twee be-
langrijke uitzonderingen geformuleerd. Art. 1, tweede lid, TwK sluit de
geschillen tussen openbare lichamen (of organen daarvan) onderling die door de
Kroon, al dan niet in beroep, worden uit en daarnaast worden geschillen
betreffende besluiten van algemene strekking uitgezonderd. Voor deze uitzonde-
ringscategorieen blijft de regeling van het oude Kroonberoep van toepassing.
Het is echter de vraag of deze uitzonderingen, gelet op de strekking van art. 6
EVRM en de overwegingen van het Straatsburgse Hof, gerechtvaardigd zijn.
De regering motiveert de uitzondering van de bestuursgeschillen als volgt. De
in art. 1, tweede lid TwK bedoelde categorie is niet homogeen. Allereerst zijn
er geschillen tussen openbare lichamen (c.q. organen van openbare lichamen)
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die niet in beroep aan de Kroon worden voorgelegd. Hierbij kan gedacht
worden aan de echte bestuursgeschillen waarop art. 136 Grondwet het oog
heeft (beslissing bij K.B., tenzij de rechterlijke macht of een ander orgaan
bevoegd is te beslissen), maar ook geschillenregelingen gegrondvest op diverse
wettelijke bepalingen (de Wet gemeenschappelijke regelingen en andere
bepalingen). Het betreft hier volgens de regering niet zozeer geschillen met
betrekking tot besluiten, als wel beslechting van conflicterende beleidsinzichten
of geschillen met betrekking tot financiele vergoedingen e.d.. De regering acht
de positie van de rechter niet de juiste om dergelijke geschillen te beslechten,
de mogelijkheden van de rechter lijken te beperkt. Daarnaast is de Kroon door
zijn positie als hoogste bestuursorgaan bij uitstek geschikt geschillen tussen
lagere overheidsorganen onderling te beslechten. Daarnaast zijn er bestuursge-
schillen die in administratief beroep aan de Kroon worden voorgelegd. De
verschillen tussen deze en de vorige categorie zouden dikwijls slechts een
kwestie van formulering zijn, zodat dezelfde argumenten gehanteerd kunnen
worden als voor de geschillen niet aan administratief beroep zijn
onderworpen.(409)
Tegen het voorleggen van geschillen voortvloeiend uit conflicterende
beleidsvisies aan de Kroon, al dan niet in beroep, kan weinig bezwaar bestaan.
De wetgever wil echter de gehele categorie bestuursgeschillen zonder nader
onderzoek naar de vraag of burgerlijke rechten en verplichtingen hier niet
toch bij betrokken zijn, van het beroep dat het Kroonberoep zal vervangen uit
te willen zonderen. Het is niet uitgesloten dat geschillen waarbij de burgerlij-
ke rechten en verplichtingen betrokken zijn zich in deze categorie bevinden.
Nader onderzoek zal voor een toekomstige (defintieve?) regeling nodig zijn.
Tegen de uitzondering ten aanzien van besluiten van algemene strekking moet
ernstig bezwaar worden gemaakt. De regering voert de volgende argumenten
aan: het Europese Hof betrekt in zijn beoordeling niet de aard van het besluit,
maar beziet slechts of een besluit burgerlijke rechten en verplichtingen van
burgers beinvloedt. Bij besluiten van algemene strekking zou dit niet het geval
zijn. Bovendien kan de rechter in het kader van de beoordeling van
uitvoeringsbeschikkingen van deze besluiten, die besluiten onverbindend
verklaren of buiten toepassing laten. Daarnaast is het besluit van algemene
strekking door zijn totstandkoming voldoende democratisch gelegitimeerd. Zowel
in Nederland als in het buitenland zou het zo zijn dat algemeen verbindende
voorschriften hooguit bij de commune rechter aan de orde kunnen worden
gesteld met een beroep op onrechtmatige daad. Bovendien zou art. 6 EVRM
geenszins dwingen tot het openstellen van beroep tegen elk type besluit. De
Minister van justitie liet echter door schemeren dat ook politieke aspecten
(o.m. de positie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer) een rol meespeelden(410).
De uitzondering lijkt voornamelijk tot doel te hebben de goedkeurings-
procedures voor bestemmingsplannen en besluiten genomen op grond van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens inzake de plaatsing van gebods-
en verbodsborden en wegdekmarkeringen buiten te sluiten en zodoende te
onderwerpen aan een zuiver bestuurlijke toetsing.(411)
De argumentatie overtuigt echter niet. Bij bestemmingsplannen en maatregelen
op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn de
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burgerlijke rechten en verplichtingen nu juist bij uitstek betrokken. Een
bestemmingsplan kan een grondeigenaar op ingrijpende wijze in zijn eigen-
domsrechten beperken, de planschadevergoedingsregeling van art. 49 Wet op de
Ruimtelijke Ordening benadrukt dit juist. Een parkeerverbod kan de con-
currentiepositie van een winkelier nadelig beinvloeden, zodat hij schade lijdt.
Bovendien valt niet in te zien waarom in de opvatting van de regeling de
mogelijkheid beroep bij de Afdeling rechtspraak in te stellen tegen zg.
postzegelplannen (alsmede tegen besluiten tot goedkeuring van die plannen) wel
opengesteld moet worden. Het argument van de democratische legitimatie van
de besluiten van algemene strekking overtuigt evenmin. Hier waart nog steeds
de geest van Struycken rond. Het zou nu toch duidelijk moeten zijn dat
democratische besluitvorming en administratieve rechtspraak naast elkaar
moeten bestaan en dat de eerste niet plaatsvervangend ten opzichte van de
tweede kan werken.
Zonder meer onjuist is de passage dat in Nederland en "veel andere landen"
rechtstreekse toetsing van algemeen verbindende voorschriften slechts bij de
commune rechter in een onrechtmatige daadprocedure aanhangig kunnen worden
gemaakt. In Nederland is het bij voorbeeld mogelijk bij de Kroon beroep in te
stellen tegen een waterschapskeur (artt. 9 en 10 Keurenwet). In Frankrijk en
Duitsland bestaat een uitgebreid stelsel van zowel constitutionele en
administratieve rechtspraak, waarin de toetsing van algemeen verbindende
voorschriften met inbegrip van wetten in formele zin een plaats heeft
gekregen. Bovendien is in het voorgaande al aan de orde geweest dat ten
aanzien van bepaalde besluiten van algemene strekking, niet-zijnde algemeen
verbindende voorschriften op grond van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie beroep op de administratieve
rechter openstaat.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Tijdelijke wet Kroon-
geschillen bedoelt, met name ten aanzien van de bestemmingsplannen, het oude
Kroonberoep te handhaven, en zodoende de rijksoverheid de mogelijkheid via
de in te dienen ambtsberichten en het eventueel "contrair gaan" het beleid van
de lagere overheden te beinvloe(len, niet te ontnemen. Administratiefrechtelijke
rechtsbescherming die wil voldoen aan de maatstaf van art. 6 EVRM moet de
beperking ten aanzien van besluiten van algemene strekking laten vallen. Niet
voor niets heeft de Raad van State in zijn advies over het ontwerp-TwK
gepleit voor het openstellen van beroep ook tegen die categorie besluiten.
Volgens de Raad ligt het duidelijk in de lijn van de jurisprudentie van het Hof
(arrest Sporrong en Lunnroth, zie noot 405) dat ook bestemmingsplannen de
burgerlijke rechten en verplichtingen van de rechtsgenoten kunnen

beinvloeden.(412)
Er moet in dit verband nog eens worden gewezen op de situatie bij de Arob-
rechtsgang. Art. 2, tweede lid, Wet Arob sluit beroep tegen besluiten van
algemene strekking uit. De beperking is het gevolg van de aard van het aan de
Wet arob ten gronslag liggende beschikkingsbegrip. Hierop bestaat kritiek.
Toetsing van de rechtmatigheid van overheidsoptreden, wat de Wet arob toch
mogelijk wil maken, houdt niet op bij de grens van het beschikkingsbegrip. J.
van der Hoeven heeft om die reden bepleit de beperkingen "gericht op
rechtsgevolg" en "besluiten van algemene strekking" te doen vervallen.(413)
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De Tijdelijke wet Kroongeschillen beoogt zoals vermeld de Afdeling voor de
geschillen van bestuur om te zetten in een onafhankelijke en onpartijdige
rechter (independent and impartial tribunal, aldus art. 6 EVRM). De
uiteindelijke vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen waarover
een geschil tussen overheid en burger is ontstaan geschiedt dus na
inwerkingtreding van de wet niet meer in laatste instantie door een be-
stuursorgaan maar door een rechterlijke instantie die de bestuurlijke be-
sluitvorming toetst aan rechten en verplichtingen die krachtens geschreven en
ongeschreven recht aan de burgers toekomen. Wat zal echter het karakter van
die nieuwe rechtsgang zijn?
Uit het in 1981 afgesloten onderzoek van PJ.J. van Buuren, H. Bolt en M.
Scheltema is gebleken dat het Kroonberoep-oude stijl gekenmerkt werd door
een niet onaanzienlijke bestuurlijke invloed op de procedure. Er zijn in dat
beroep drie wegen waarlangs de centrale overheid invloed op de ge-
schillenbeslechting kan uitoefenen: 1 de ministeriale ambtsberichten bedoeld in
art. 32c Wet op de Raad van State (WRvS), in het bijzonder in zaken waarin
beroep is ingesteld tegen besluiten van lagere overheidsorganen, de minister is
hierin niet rechtstreeks partij; 2 de mogelijkheid voor de minister de zaak
opnieuw aanhangig te maken (art. 57 WRvS); 3 de mogelijkheid voor de
minister een contrair K.B. uit te lokken (art. 58, tweede en derde lid
WRvS).(414)Van Buuren c.s. menen dan ook dat bezien vanuit de
rechtsbeschermingsoptiek bij de keuze tussen Kroonberoep en arob-beroep juist
vanwege de bestuurlijke beinvloeding, -die zich mede uitstrekt tot de
rechtsvragen- aan arob-beroep de voorkeur boven Kroonberoep moet worden
gegeven.(415)
Voor het Kroonberoep-nieuwe stijl zullen volgens art. 4, eerste lid, TwK de
laatste beide mogelijkheden vervallen. De positie van het ambtsbericht wordt
gewijzigd. De geheimhoudingsregeling van artt. 36, derde lid en 37 WRvS is
niet van toepassing. Evenwel de minister mag in het nieuwe stelsel ongevraagd
ambtsberichten inzenden (art. 32c, derde lid WRvS).
Ook kan de voorzitter van de Afdeling geschillen van bestuur de minister
uitnodigen ambtsberichten in te zenden (art. 4, eerste lid TwK jo. art. 32c,
eerste en tweede lid WRvS). De minister behoudt voorts de mogelijkheid zich
door een ambtenaar te laten vertegenwoordigen bij de openbare behandeling
(art. 4, tweede lid TwK, jo. art. 38, derde lid WRvS). Er blijft dus een zekere
invloed van het bestuur op de procedure bestaan in zaken waarin het niet zelf
rechtstreeks verwerende partij is. Uit het onderzoek van Van Buuren c.s. is
bovendien gebleken dat de Afdeling geschillen van bestuur in haar advies nog
al eens steunt op de inhoud van de ambtsberichten (nog het meest in
geschillen met een technische achtergrond).(416)Hoewel de mate waarin dit
gebeurt dus samenhangt met de aard van de materie moet toch om de schijn
van partijdigheid zoveel mogelijk te vermijden bestuurlijke invloed op de gang
van zaken tijdens een rechtsgeding -en dit wordt het Kroonberoep-nieuwe stijl
tenslotte- worden afgewezen. Dit geldt nog het sterkst voor die gevallen waar
de minister niet zelf partij is.
Wat is de achtergrond van deze constructie? Dit hangt samen met de merk-
waardige aard van de Tijdelijke wet Kroongeschillen. Art. 6 TwK geeft de
Afdeling de bevoegdheid tegelijk met de uitspraak in het geschil een advies

287



aan het overheidsorgaan te geven met betrekking tot de wijze waarop naar
haar inzichten verder in de zaak zou moeten worden gehandeld. De regering
stelt deze constructie voor om de voordelen die het Kroonberoep heeft zoveel
mogelijk in stand te houden. De positie van het ambtsbericht moet in dit licht
worden gezien. Advisering met betrekking tot te maken of te overwegen
beleidskeuzes een vooral de eenheid en co6rdinatie van het beleid die door de
werking van het Kroonberoep wordt bevorderd, zijn eigenschappen waar de
indieners van het voorstel veel belang aan hechten. De traditie van het oude
Kroonberoep is sterk. Ten aanzien van besluiten van algemene strekking en de
echte bestuursgeschillen moet het behouden blijven. Ten aanzien van die
gebieden waarop volgens Europees-rechtelijke normen recht moet worden
gesproken, zal recht worden gesproken, echter, met toevoeging van een advies
waar dat mogelijk blijkt. Het rechtspraak-aspect van de Tijdelijke wet
Kroongeschillen is eenvoudig. Beroep kan worden ingesteld op dezelfde gronden
als die in art. 8 Wet Arob (zie art. 2 TwK). De d-grond kent niet de
beroepsgrond strijd met de algemene rechtsbeginselen. De besluiten waartegen
beroep kan worden ingesteld zijn niet omschreven, alleen besluiten van
algemene strekking en bestuursgeschillen zijn, zoals gezegd, uitgezonderd. Met
name is het beroep niet beperkt tot beschikkingen. Nieuw is dat de Afdeling
geschillen na gehele of gedeeltelijke vernietiging van het besluit zelf in de
zaak kan voorzien, dan wel kan bepalen dat de gevolgen van het besluit in
stand zullen blijven (art. 5 TwK).
De keuze voor de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State als
beslissend orgaan is genomen op overwegend praktische gronden. Overbrenging
van de rechtsprekende taak naar de Afdeling rechtspraak zou grote
co6rdinatieproblemen binnen het apparaat van de Raad van State ten gevolge
hebben. Bovendien moest de adviserende taak van Afdeling geschillen behouden
blijven. Hiermee wordt rechtspraak opgedragen aan personen die geen
juridische achtergrond behoeven te hebben. Die eis is destijds wel gesteld bij
de oprichting van de Afdeling rechtspraak. Het Ontwerp-TwK gaat niet op dit
probleem in. Men zou dit kunnen oplossen door die eis wel te stellen ten
aanzien van nieuw te benoemen staatsraden die aan de werkzaamheden van de
Afdeling geschillen zullen deelnemen. Voor de zittende staatsraden zou een
overgangsbepaling kunnen worden geformuleerd die hun positie onverlet laat.
Welke invloeden uit het naburige buitenland zijn er nog in het Ontwerp
Tijdelijke wet Kroongeschillen te herkennen? In het voorgaande zijn zes
kenmerken van het Nederlandse stelsel van administratiefrechtelijke rechts-
bescherming opgesomd waarbij de invloed van het buitenlandse recht in meer
of minder sterke mate aanwezig is. Als dit schema wordt toegepast op de
Tijdelijke wet Kroongeschillen, dan ontstaat het volgende beeld:
1Het Kroonberoep verliest terrein. Het blijft echter bestaan voor besluiten van
algemene strekking en "echte" bestuursgeschillen. Het karakter van de
procedure, de gecombineerde rechtspraak- en adviesbevoegdheid, de positie van
de ambtsberichten en het behoud van de Afdeling geschillen van bestuur zijn
echter aanwijzingen voor de stelling dat in het TwK-beroep het oude
Kroonberoep nog wel te herkennen valt. De van het oude Franse "contentieux
administratif' afgeleide traditie blijft deels in stand.
2Het beschikkingsbegrip speelt een minder overheersende rol. Blijkens artt. 2
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en 5 TwK moet er sprake zijn van een "besluit" waartegen beroep kan worden
ingesteld. De term "besluit van algemene strekking" (art. 1, tweede lid TwK)
lijkt te zijn afgeleid van art. 2, tweede lid Wet Arob. De combinatie van deze
termen heeft tot gevolg dat beroep is opengesteld tegen een categorie besluiten
die niet veel zal verschillen van de beschikkingen, zodat het beschikkingsbegrip
via deze omweg nog enige invloed heeft.(417)Art. 1, eerste lid TwK spreekt
echter van "geschillen aan de beslissing van de Kroon onderworpen", als
rechtsingang voor een Kroonberoep-nieuwe stijl. Dit herinnert nog aan de zo
moeilijk vertaalbare term "contentieux administratif' uit de Franse wet van
1845.

3De contentieux objectif-gedachte van Loeff verliest eveneens terrein. Hoewel
toetsing van "besluiten" onontkoombaar lijkt, kan de Afdeling geschillen thans
zelf in de zaak voorzien. Dit mag niet zonder meer worden opgevat als de
doorbraak van de contentieux subjectif-gedachte. Het is het behoud van een
bevoegdheid die de Kroon als administratief beroepsorganen al bezat. Schrap-
ping van de bevoegdheid zou een disharmonie betekenen in verband met de
adviesbevoegdheid van art. 6 TwK. Het aangepaste Kroonberoep (zie 1) poogt
deels via een rechterlijke, deels via een adviserende component, nog steeds met
66n totaaloplossing voor 66n geschil c.q. feitencomplex te komen. Wanneer de
TwK in werking is getreden dan mag, gezien de positie van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, echter verwacht worden dat de TwK-
rechtspraak zich in de richting van een contentieux subjectif zal ontwikkelen.
4De invloed van Struyckens gedachtengang is nog niet uitgewerkt. Ook hier,
driekwart eeuw na "Administratie of Rechter", zijn er nog tendensen bespeur-
baar die de rechterlijke bevoegdheden tot zo beperkt mogelijk terrein willen
terugdringen. De uitzonderingen van art. 1, tweede lid, TwK en het behoud van
veel elementen van het oude Kroonberoep (voorziening binnen de administratie!)
zijn daar voorbeelden van.
5De positie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur blijft belangrijk.
De plaats van de vier klassieke toetsingsgronden wordt op het terrein van het
Kroonberoep met de opname in de TwK nog eens formeel bevestigd. Er moet
nog worden afgewacht hoe de Afdeling geschillen deze toetsingsgronden als
rechter zal gaan hanteren.
6Er is bij de nieuw in te stellen voorziening geen aanvullende functie, zoals

bij de Wet Arob of de Wet bab.
De directe invloed van buitenlandse voorbeelden of oplossingen op de in de
TwK opgenomen veranderingen van het bestaande stelsel is heel gering. Alleen
de invloed van het "contentieux administratif' van v66r 1872, volgens het
justice retenue-model, blijkt nog merkbaar aanwezig. Voor het overige is de
Tijdelijke wet Kroongeschillen een aanpassing van het Nederlandse rechtsbe-
schermingsstelsel op een wijze die historisch verklaarbaar is.
De TwK hinkt op twee gedachten. Enerzijds wil men voldoen aan de norm van
art. 6 EVRM en de uitleg die daaraan is gegeven door het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens te Straatsburg. Anderzijds wil men de traditie van het
Kroonberoep, dat zich sinds de wet van 1861 een gunstige reputatie heeft
verworven, niet verbreken. Aan de TwK ligt geen duidelijke keuze voor een
van beide wensen ten grondslag. Na inwerkingtreding van de wet zal moeten
worden afgewacht of de combinatie rechter-adviesorgaan zal voldoen. Hoewel
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begrijpelijk (andere oplossingen zullen wellicht ingrijpender personele en
financiele consequenties hebben) en historisch verklaarbaar (behoud van een
125-jarige traditie speelt een rol) is de TwK op theoretische gronden
aanvechtbaar.
Met de TwK, zoals dat er nu ligt, wordt een oud onderscheid tussen
rechtmatigheid en doelmatigheid in stand gehouden. Een onderscheid dat zo oud
is als de hele problematiek rondom de administratieve rechtspraak. Inmiddels is
men toch tot de slotsom gekomen dat administratieve rechtspraak een noodzaak
is, een Afdeling rechtspraak zou anders niet tot stand zijn gekomen.
Het onderscheid tussen rechtmatigheid en doelmatigheid is in belangrijke mate
gerelativeerd door het eerdergenoemd onderzoek van Van Buuren, Bolt en
Scheltema. Daaruit bleek dat de wijze waarop de Kroon te werk gaat, slechts
ten dele overeenkomt met de werkwijze van de Afdeling rechtspraak. Uit de-
inmiddels verlaten- oudere theoretische opvattingen was steeds afgeleid dat de
"toetsingsomvang" van de Kroon die van de Afdeling rechtspraak mede in zijn
geheel omvatte. (De Afdeling beoordeelt "slechts" feiten en toetst aan wet en
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de Kroon doet dit eveneens maar
kan bovendien aan doelmatigheidscriterium toetsen.) De Afdeling vernietigt
echter vaak besluiten op grond van vorm- en procedurefouten terwijl de Kroon
dikwijls ondanks die fouten in stand liet. De Kroon daarentegen liet bij haar
overwegingen de beleidsaspecten vaak de doorslaggevende rol

spelen.(418)Administratieve rechtspraak krijgt tegenwoordig meer het karakter
van het beslechten van geschillen omtrent rechten en verplichtingen van
individuen tegenover de overheid of, anders gezegd: een geschillenbeslechting
die zich beperkt tot rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van
overheidsbeleid dat de inhoud van die rechten en verplichtingen mede bepaalt
in een concreet ceschil. De Tijdelijke wet Kroongeschillen sluit slechts
gedeeltelijk aan bij deze gedachtengang. Hoewel de wet een tijdelijke oplossing
moet vormen, en er uit dit oogpunt bezien wel begrip kan worden opgebracht
voor enkele door de wetgever gemaakte keuzes, heeft men toch een kans laten
liggen.
Een volledige rechterlijke toetsingsbevoegdheid ten aanzien van alle typen
besluiten, die geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht of algemeen
verbindende voorschriften zijn, had de voorkeur verdiend boven de
gecombineerde rechtsprekende en adviserende bevoegdheid van art. 6 TwK.
De door de wetgever kennelijk gehuldigde opvatting dat er de nodige ruimte
voor beleidsbeinvloeding door de centrale overheid beschikbaar dient te zijn
had ook op een andere wijze gerealiseerd kunnen worden. Men zou het
spontane vernietigingsrecht ruimer kunnen hanteren en in de procedure die
leidt tot vernietiging van besluiten van lagere overheidsorganen meer waar-
borgen ten behoeve van belanghebbenden en betrokken overheidsorganen
kunnen opnemen.
De Tijdelijke wet Kroongeschillen is - ondanks zijn terughoudend karakter-
een bescheiden stap verder in een model van rechtsbescherming waarin het
klassieke Kroonberoep steeds meer plaats gaat maken voor "echte"
administratieve rechtspraak. Een definitieve voorziening inzake Kroongeschillen
moet thans worden voorbereid.
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Conclusies

De ontwikkeling van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming na de
bevrijding is in belangrijke mate een voortzetting van de ontwikkelingen in de
voorgaande periode. Gedurende vele jaren vindt een continuering van het
tweesporenbeleid plaats. Enerzijds administratieve rechtspraak op gespecia-
liseerd terrein, anderzijds op het meer algemene terrein uitbreiding en
versterking van de bestaande administratieve beroepsprocedures met het
Kroonberoep als zwaartepunt. Dit tweesporenbeleid wordt nog eens bevestigd in
het verslag van de commissie-de Monchy. De bevindingen van de commissie
hebben lange tijd als uitgangspunt gediend wanneer ter discussie stond of, en
zo ja, hoe er nieuwe voorzieningen op het stuk van de administratieve
rechtspraak in het leven moesten worden geroepen.
Wat houdt dit in voor de vraagstelling naar de buitenlandse invloed op het
totstandkomen van ons rechtsbeschermingsstelsel? In de vorige paragraaf is
gebleken dat de directe buitenlandse beinvloeding (het direct teruggrijpen op
buitenlandse wetgeving, jurisprudentie en literatuur) naar de achtergrond
verdween, onder meer door de overheersende discussie tussen Loeff en
Struycken die beiden buitenlandse voorbeelden op onsystematische wijze
gebruikten. Sindsdien is noch in rapporten van commissies die zich met dit
vraagstuk bezighielden, noch in ingediende wetsvoorstellen op het gebied van
de administratiefrechtelijke rechtsbescherming een uitgebreid systematisch
overzicht verschenen van buitenlandse voorbeelden en/of oplossingen. Bij de
parlementaire behandeling van de wetten bab en arob zijn een aantal kortere
beschouwingen aan rechtsvergelijking gewijd, maar hieraan behoeft niet veel
gewicht te worden toegekend: deze overzichten hebben hoofdzakelijk gediend
om reeds gemaakte keuzes te ondersteunen. Er lijkt weinig of geen invloed van
te zijn uitgegaan op de uiteindelijke vormgeving van de gekozen oplossingen.
Indirecte buitenlandse beinvioeding is er wel. Deze is moeilijker naspeurbaar
dan de directe beinvloeding. Hier kan gedacht worden aan het gebruik maken
van reeds "ingeburgerde" begrippen of procedures (dan wel afleidingen daarvan)
waaraan wel directe buitenlandse invloeden ten grondslag kan hebben gelegen.

Het beschikkingsbegrip van Van der Pot en het Kroonberoep volgens de Wet
van 21 december 1861, Stb. 129 zijn hiervan voorbeelden. Deze buitenlandse
invloeden doen zich in bepaalde elementen van door commissies voorgestelde of
door de regering ingediende wetsvoorstellen nu eens sterker, dan weer zwakker
voor. Soms komen zij in combinatie met typisch Nederlandse elementen voor,
zodat een merkwaardig beeld ontstaat: het Nederlandse stelsel van
administratiefrechtelijke geschillenbeslechting is een stelsel waarin Franse,
Duitse en Nederlandse elementen naast elkaar voorkomen. Daarom is in deze
paragraaf gekozen voor een benadering die niet Nederlands, Frans en Duits

recht naast elkaar behandelt, maar voor een meer geintegreerde benadering.
Daarom moet eerst de integratie van die drie rechtsstelsels worden behandeld,
voordat de drie centrale aandachtspunten van dit hoofdstuk aan de orde komen.
Er is in dit onderzoek veel belang gehecht aan het verslag van de commissie-

de Monchy. Aard en inhoud van het verslag en het bijgevoegde voorstel van
wet hebben de discussie omtrent de administratiefrechtelijke rechtsbescherming
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en de uit die discussie ontstane oplossingen steeds beinvloed. Er zijn aan ditrapport zes kenmerken gegeven waarbij kon worden teruggegrepen op meer of
minder (of soms geen) indirecte buitenlandse beinvloeding. Die zes kenmerken
zijn in verschillende vorm weer terug te vinden in de Wet bab en de Wet arob
en zelfs nog -zij het vager- te herkennen in de TwK
Achtereenvolgens zijn dit: het "oude" Kroonberoep, het beschikkingsbegrip, de
Ontwerpen-Loeff, de opvattingen van Struycken, de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en het rapport van de commissie Koolen.
1_voor het "oude" Kroonberoep, als zodanig ontstaan in 1861, heeft de Franse
wetgeving van 1845 tot voorbeeld gestrekt. Het heeft steeds een sterke positie
behouden. De commissie-De Monchy gaf duidelijk de voorkeur aan beroep op deKroon. De Wet bab was een aangepast en in zekere zin beperkt Kroonberoep,waaruit zich later de Wet arob kon ontwikkelen tot volwaardige rechtspraak.
Echter, steeds op aanvullende basis. Het gewone Kroonberoep bleef bestaan. In
de TwK moet het "oude" Kroonberoep terrein prijsgeven, maar de "nieuwe"
vorm van beroep behoudt enkele elementen van het oude. Daarnaast blijft het
oude Kroonberoep voor een aantal categorieen bestaan.
2_Het beschikkingsbegrip is vanaf het verschijnen van het verslag van decommissie-de Monchy steeds als aanknopingspunt voor beroep en bezwaar bijde algemene voorzieningen van de Wet bab en de Wet Arob gebruikt. Hieraan
liggen hoofdzakelijk Duitse, echter ook Franse invloeden ten grondslag. (Zie
hiervoor ook hoofdstuk 2.) In de TwK is het niet expliciet terug te vinden. Dit
is terug te voeren op de geschiedenis van het Kroonberoep. In 1861 slaagde
men er niet in een bevredigende begripsvorming voor de zeer hetegorenecategorie besluiten waartegen Kroonberoep was opengesteld te ontwikkelen.
Men slaagde er niet in een adequate vertaling voor de term "contentieux
administratif' te vinden. Impliciet is het begrip wel aanwezig in het begrippen
"besluit" gecombineerd met de uitzondering "besluiten van algemene strekking".3 Aan de Ontwerpen-Loeff is de contentieux objectif-gedachte achter de
algemene voorzieningen ontleend. Toetsing van een bestuursbesluit staat steeds
centraal in de Wet bab en de Wet arob. In de jurisprudentie van de Afdeling
rechtspraak (en andere administratieve rechters) is echter een relativering vandit standpunt te herkennen. Meer en meer gaat men in de richting van
rechtsbescherming als bescherming van individuele rechten en aanspraken. Demodernere opvattingen over het subjectief publiekrecht en de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur spelen hierbij ook een rol. De Afdeling
geschillen van bestuur zal in het TwK-stelsel zelf in de zaak kunnen voorzien.
Deze ontwikkeling sluit hierbij aan.
Daarnaast zijn enkele termen zoals administratief orgaan, uitgezonderde
organen enz. aan de Ontwerpen-Loeff ontleend. Hieraan liggen mogelijk Duitse
voorbeelden ten grondslag.
4_De invloed van Struycken is merkbaar in de bij elk voorstel opkomendetegendruk. De commissie-de Monchy ging uit van "voorzieningen binnen de
administratie" als zwaartepunt van het rechtsbeschermingsstelsel. De Wet baben de Wet arob waren beide gedacht als voorzieningen die beperkt waren
gedacht, ten gunste van het Kroonberoep. Het Ontwerp-TwK kent ook weer
van die beperkingen, waaruit de vrees voor rechterlijke controle van be-
stuursbeleid duidelijk spreekt. Buitenlandse invloed is hier niet aanwezig.
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5 De algemene beginselen van behoorlijk bestuur werden in de jaren '50 als
"tusssending" tussen wetmatigheidscontrole en doelmatigheidscontrole opgevat.

Tijdens de behandeling van het Ontwerp-bab werden wetmatigheidscontrole en
algemene beginselen van behoorlijk bestuur geintegreerd tot

rechtmatigheidscontrole. In het rapport van de commissie-Van der Grinten
wordt het bekende kwartet beroepsgronden aangetroffen dat uiteindelijk in de
Wet arbo, de Wet bab, de Wet Arob, de Ambtenarenwet 1929 en de TwK zijn
plaats vindt. In art. 27 Algemene wet inzake Rijksbelastingen en art. 118,
tweede lid, Wet op de Studiefinanciering zijn zij eveneens aan te treffen. De
algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn thans eerder richtsnoer voor
bestuurlijk handelen geworden, wat gevolgen heeft voor de aard van het
administratief recht als geheel dat thans meer opgevat wordt als een
rechtsgebied waarin individuele rechten en aanspraken een plaats hebben. Er
zijn hier enige sporen van buitenlands recht terug te vinden (verbod van
ddtournement de •,uvoir).
6 Het rapport van de commissie-Koolen was gebaseerd op een voorstel tot
instelling van een aanvullende algemene voorziening. Deze gedachte is de
wetgever na de intrekking van de Ontwerpen-Loeff steeds trouw gebleven: er
is pas ruimte voor een algemene voorziening (hetzij Kroonberoep, hetzij bab-
beroep, hetzij arob-beroep) wanneer er geen beroep op een gespecialiseerde
administratieve rechter openstaat. Hier ligt de oorzaak van de verbrokkelde
structuur van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming.
Wat valt hieruit af te leiden voor de drie aandachtspunten van dit hoofdstuk?
1Op het institutionele vlak wordt het tweesporenbeleid eerst voortgezet. Als
nieuwe voorziening wordt het beroep op het College van Beroep voor het
bedrijfsleven -een gespecialiseerde administratieve rechter- ingesteld. De
belastingrechtspraak wordt bij speciale belastingkamers van de gerechtshoven
en de Hoge Raad geconcentreerd en er wordt een nieuwe Beroepswet
vervaardigd. Voor het overige blijft de situatie in grote lijnen ongewijzigd. De
gespecialiseerde rechtspraak behoudt haar positie. Wel is er een tendens in de
richting van meer harmonisatie met het arob-beroep (vgl. de recente
herzieningen van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie en de
Ambtenarenwet 1929).
Bij de algemene voorzieningen is het volgende waar te nemen. Van een stelsel
waarin op onsystematische wijze administratief beroep ("vol beroep") is
opengesteld, ontwikkelt het zich via de overgangsvorm van het bab-beroep

(rechtmatigheidsberoep op de Kroon, gehoord de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State) naar een vorm van "echte" administratieve
rechtspraak door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.
Het is in bepaalde opzichten een terugkeer naar het Conseil d'Eat-model. In
1861 gingen de ontwikkelingen in Nederland en Frankrijk gelijk op. Na 1872,
toen in Frankrijk het stelsel van justice ddltgute werd ingesteld, volgde
Nederland niet. Eindelijk, in 1976, accepteert men deze wijze van rechtspleging
ook in Nederland, zodat Nederland en Frankrijk weer gelijk op lijken te gaan.
Intussen blijven er wel verschillen.(419)Steeds wanneer in Nederland recht-
spraak is ingesteld, werd er zorg gedragen voor formele onafhankelijkheids-
waarborgen, zo ook voor de leden van de Raad van State. Dit is nog een
aspect dat op de door Duitse theorievorming beinvloede gedachten van Buys en
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zijn medestanders is terug te voeren. In Duitsland is deze gedachte ook na de
Tweede Wereldoorlog wederom consequent volgehouden. In Frankrijk niet. Deleden van de Conseil d'Bat genieten primair een ambtelijke rechtspositie en
staan overigens ook niet ver verwijderd van de ambtelijke en politieke wereld.
Dit blijkt een onafhankelijk functioneren echter niet in de weg te staan, zoals
mag blijken uit de affaire-Canal.
Bovendien is in het Nederlandse stelsel het beschikkingsbegrip, met al zijn
beperkingen, het aanknopingspunt voor beroep en bezwaar geworden en
gebleven. Daarnaast is de positie van het oude Kroonberoep sterk gebleven.Er zijn inmiddels nieuwe veranderingen op komst. Arob-rechtspraak in twee
instanties, de aanbevelingen van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke
Organisatie en de Tijdelijke wet Kroongeschillen wijzen in de richting van
nieuwe verschillen met het Franse Conseil d'Etat-model.

2De verhouding tussen de rechter enerzijds en wetgever en administratie
anderzijds is steeds aan wijziging onderhevig. In onverminderde mate stelt de
wetgever vage normen op of verleent hij discretionaire bevoegdheden aan de
administratie. Na 1945 gaan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
fungeren als toetsingskader voor de rechter in die gevallen waar de uitoefening
van discretionaire bevoegdheden en vage normen door het bestuur aan de orde
is. Nog later wint het inzicht dat de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur richtsnoer zijn voor bestuurlijk optreden, ook zonder dat beroep of
bezwaar is aangetekend, veld. Het is een ontwikkeling die niet op zichzelf
staat. In Frankrijk opereert men al langer op deze wijze met de principes
gintraux du droit. In Duitsland is evenzeer een ontwikkeling van "freies
Ermessen" naar "pflichtgemJsses Ermessen" waarneembaar. In dat opzichtverliest het bestuur in zekere zin de vrijheid die het had. In Nederland vindt
deze ontwikkeling niet alleen plaats door het opnemen van het bekende
kwartet beroepsgronden in taI van wetten, maar het is ook uit rechtspraak af
te leiden. Met name de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak heeft dit
nog eens bevorderd.

3De veranderingen in het denken over het administratief recht en de plaats
van de rechtsbescherming daarbinnen lijken zich, ook voor wat het karakter
van de algemene voorziening betreft (voor de sociale verzekeringsrechtspraakwas dit al zo sinds de instelling ervan), langzamerhand in de richting van het
"contentieux subjectif' te begeven. De neiging die in de jurisprudentie Afdeling
rechtspraak wel is te bespeuren om de verhouding tussen bestuur en burger te
beschouwen als een verhouding waarin rechten en aanspraken een plaats
vinden, wijst in die richting. Deze ontwikkeling wordt mede veroorzaakt door
de veranderde positie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Wanneer deze als richtsnoer voor bestuurlijk handelen fungeren, dus in feite in
alle relaties tussen burger en bestuur functioneren, moet dit wel leiden tot de
opvatting dat het administratief recht niet een orde van objectief recht is,
maar een stelsel waarin ruimte is voor erkenning subjectieve rechten en
aanspraken van de burger. Het in hoofdstuk 3 behandelde is hiervan ook een
illustratie. De gewijzigde opvattingen over subjectieve publieke rechten passenevenzeer bij deze opvatting. Bovendien stuit de toekenning aan de Afdeling
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geschillen van bestuur van de bevoegdheid zelf in de zaak te voorzien (als
voorgesteld in het Ontwerp-TwK) aan bij deze ontwikkeling. Het door Loeff
voorgestelde "contentieux objectif'-stelsel begint langzaam uitgehold te raken.
Zo bezien komen de drie aandachtspunten in dit hoofdstuk behandeld tezamen.
Institutionele ontwikkeling, ontwikkeling van de vrijheid van het bestuur en de
opvattingen over de aard van het administratief recht hangen nauw met elkaar
samen.
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4.5.Conclusies

Wanneer nu moet worden vastgesteld wat de invloed van de Franse en Duitse
administratiefrechtelijke theorie op de ontwikkeling van de admini-
stratiefrechtelijke geschillenbeslechting in Nederland is geweest, kan een
eenvoudig antwoord op die vraag niet gegeven worden. De mate waarin belang-
rijke invloed van het Franse en Duitse recht is uitgegaan verschilt peronderzochte periode en per onderzocht deelonderwerp.
In de eerste onderzochte periode, van 1813 tot 1880, vindt aanvankelijk eenverwijdering ten opzichte van het opgedrongen Franse stelsel plaats. Spoedig
volgde echter een terugkeer naar zekere elementen uit dat model: het
Conflictenbesluit stelde het bestuur in staat zelf de competentiegrenzen tussen
rechter en administratie te bepalen. Na intrekking van dit besluit werd het
eerste streven naar onafhankelijke administratieve rechtspraak manifest.
Daarbij oridnteerde men zich uitsluitend op het Franse recht. Het oude Conseil
d'Etat-model (van v66r 1872) is hierbij steeds richtinggevend geweest. Medeonder invloed van Thorbecke, die zeker in de periode van ongeveer 1840 totongeveer 1870 een overheersende figuur was op politiek en publiekrechtelijk
terrein, komt het niet tot onafhankelijke rechtspraak door de Raad van State,maar tot een eenvormige procedure voor het Kroonberoep. Thorbecke, en
velen met hem, ziet een scherpe scheiding tussen publiek- en privaatrecht. In
het privaatrecht bestaan rechten en verplichtingen tussen burgers onderling,
gehandhaafd door de onafhankelijke burgerlijke rechter. Deze heeft geen taak
in het publiekrecht waar er geschillen tussen burgers en bestuur zijn. Voor die
publiekrechtelijke geschillenbeslissing wil men, mede onder invloed van de
onzekerheid die in Frankrijk bestaat op het gebied van het "contentieux
administratif', niet verder gaan dan het instellen van Kroonberoep. De wet van21 juillet 1845 is het voorbeeld geweest voor de Wet op de Raad van State van
21 december 1861, Stb. 129.
In de tweede onderzochte periode, van 1880 tot 1900, is het met name de
figuur van Buys geweest die heeft gepleit voor het instellen van onafhankelijkeadministratieve rechtspraak. Zijn idee is dat het bij de geschillen oppubliekrechtelijk terrein evenzeer gaat om rechten en verplichtingen als op
privaatrechtelijk terrein, zij het dan niet tussen burgers onderling maar tussenburgers en de overheid, en dat hier evenals op privaatrechtelijk terrein
behoefte bestaat aan een onafhankelijke instantie die in zo'n geschil een uit-
spraak kan doen. Buys denkt daarbij vooral aan de wijze waarop in Pruisen,
Oostenrijk en WOrttemberg aan de administratieve rechtspraak vorm is gegeven.Om de door hem noodzakelijk geachte vrijheid van handelen voor het bestuur
binnen de grenzen van Grondwet en wet te verzekeren denkt hij aan beperking
van de bevoegdheid van de administratieve rechter tot met name opgesomde
geschillen, een enumeratiestelsel naar Pruisisch voorbeeld. Overigens wit Buyszoveel mogelijk aansluiting zoeken bij bestaande instituties. Hij denkt aan
administratieve rechtspraak door een onafhankelijke Raad van State
voorafgegaan door beroep op Gedeputeerde Staten. Buys ging vermoedelijk uit
van een 'contentieux subjectif-model: rechtspraak als vaststelling van rechten
en verplichtingen. Wellicht heeft het Oostenrijkse voorbeeld hem hiertoe
geinspireerd.
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Buys kan zijn ideeen tijdens zijn leven nog op bescheiden wijze ingang doen
vinden. De Grondwetsherziening van 1887 brengt de mogelijkheid tot het
instellen van administratieve rechtspraak aan onafhankelijke colleges of aan
een Afdeling van de Raad van State. In 1894 komt het rapport van
Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello. Dit rapport beveelt de oprichting
aan van een Administratief Hooggerechtshof. De competentie van het Hof is
beperkt tot die geschillen die de wet uitdrukkelijk aan het Hof ter beslissing

opdraagt op een wijze die sterk vergetijkbaar is met de Pruisische regeling. De
Staatscommissie gaat evenals Buys uit van een contentieux subjectif-model.
Rechtsbescherming wordt door de Staatscommissie beschouwd als bescherming
inzake publiekrechtelijke rechten en verplichtingen. Wellicht heeft de
Staatscommissie -al dan niet via haar lid Buys- het Oostenrijkse model hierbij
als voorbeeld gebruikt. Overigens zijn er ook Pruisische elementen in het
verslag terug te vinden.
In de korte periode 1880-1900 hebben zich invloeden uit de Duitstalige landen

(Pruisen, Oostenrijk en in mindere mate Wurttemberg) gemanifesteerd. In de
twee onderzochte perioden v66r 1900 is er dus sprake van een overheersende
invloed van achtereenvolgens het Franse en het Duitse recht. Dat geldt niet
voor de twee volgende perioden. Hierin mengen zich Franse, Duitse en
Nederlandse elementen dooreen.
De Ongevallenwet 1901 en de Beroepswet 1902 volgen nog de door de Staats-

commissie-Kappeyne van de Coppello uitgezette lijnen. Sociale verzekerings-
wetgeving schept rechten en verplichtingen tussen burgers en bestuursorganen.
Hierbij past een model van rechtsbescherming dat zich richt op de
verwerkelijking van die rechten en verplichtingen. De sociale wetgeving volgt
daarmee een model zoals, dat rond 1890 in Duitsland op rijksniveau werd
ontwikkeld. Dit model is steeds gehandhaafd gebleven.
Loeff wilde met zijn Ontwerp bereiken dat onafhankelijke administratieve
rechtspraak zou worden opgedragen aan administratieve kamers van de gewone
rechterlijke macht. Deze vorm van rechtspraak zou echter juist een contentieux
objectif-model moeten krijgen. Rechten en verplichtingen tegenover de overheid
bestonden in Loeffs gedachtengang niet. Loeff heeft zich mogelijk door
Pruisische, Worttembergse en Oostenrijkse bronnen laten beinvloeden bij de
uiteindelijke vormgeving van het door hem gedachte stelsel. Buitenlands recht
gebruikte hij echter steeds op onsystematische wijze.
Struycken zocht de waarborgen voor behoorlijke administratie in voorzieningen
binnen die administratief zelf, in administratief beroep. Het denkbeeld van
onafhankelijke administratieve rechtspraak wees hij af. Ook Struycken betrok
op onsystematische wijze buitenlands recht bij zijn beschouwingen. Loeff en
Struycken hadden ondanks hun zo verschillende visies 66n aandachtspunt
gemeenschappelijk: moest er voorzien worden in enige vorm van controle op de
uitoefening van discretionaire bevoegdheden en de hantering van vage normen
door het bestuur, en zo ja, hoe? Loeff wilde de rechter verbieden de
uitoefening van discretionaire bevoegdheden te toetsen. Controle op de
hantering van vage normen sloot hij niet uit. Struycken wilde nu juist hierom
administratief beroep invoering van: toetsing van vage normen en discretionaire
bevoegdheden door de rechter zou ertoe leiden dat de laatste op de stoel van
de administratie zou gaan zitten. Struyckens denkbeeld vindt de meeste
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aanhangers. Het komt tot een uitbreiding van de mogelijkheden administratief
beroep in te stellen. Op die terreinen waar hoofdzakelijk gebonden
bestuursbevoegdheden en geschillen met een financible achtergrond bestaan
(ambtenaren-, belasting- en crisisrechtspraak) kan wel administratieve
rechtspraak worden ingesteld. Deze rechtspraak is steeds opgezet volgens het
contentieux objectif-model. Daarbij verschijnen de eerste algemene beginselen
van behoorlijk bestuur in de Nederlandse wetgeving.
Ook de commissie-Koolen is niet bij machte met haar rapport de heersende
inzichten en het inmiddels daaruit ontstane tweesporenbeleid om te buigen.
Na de Tweede Wereldoorlog vindt aanvankelijk een voortzetting van het
tweesporenbeleid plaats. Van groot belang is het rapport van de commissie-De
Monchy. De commissie beveelt een aangepaste versie van het oude Kroonberoep
als algemene voorziening. Men denkt daarbij aan een rechtmatigheidsberoep
(strijd met de algemeen verbindende voorschriften en de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur) op de Kroon, na een verbeterde procedure voor de
Afdeling geschillen van bestuur.
Als aanknopingspunt voor bezwaar en beroep moet Van der Pots beschik-
kingsbegrip fungeren. Er is echter pas beroep op de Kroon mogelijk wanneer
de gespecialiseerde administratieve rechters niet bevoegd zijn. De uitbouw van
de gespecialiseerde administratieve rechtspraak vindt gewoon doorgang.
Administratieve rechtspraak op sociaal-economisch gebied komt tot stand en de
belasting- en sociale verzekeringsrechtspraak worden op een nieuwe leest
geschoeid. Het belang van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als
toetsingsnorm neemt daarbij toe.
De door de Commissie-de Monchy aanbevolen lijn wordt gevolgd. Het door de
commissie voorgestelde Ontwerp Wet-bab heeft zes kenmerkende elementen. Bij
ieder van die elementen spelen Franse, Duitse en Nederlandse invloeden door
elkaar, in verschillende mate van belang een rol. Het zijn: het oude
Kroonberoep, het beschikkingsbegrip, de Ontwerpen-Loeff, de opvatting van
Struycken, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het concept van
de commissie-Koolen.
De invoering van de aanbevelingen van de commissie-de Monchy -die op
zichzelf beschouwd al tamelijk beperkt waren- gebeurt echter niet volledig. De
wetgever weifelt en wil uiteindelijk niet verder gaan dan invoering van een
rechtmatigheidstoetsing van een door een aanzienlijk aantal uitzonderingen
beperkte groep beschikkingen van de centrale overheid. Voor het overige blijft
het oude Kroonberoep in stand. De commissie-Wiarda beveelt enkele jaren na
invoering van de Wet beroep administratieve beschikkingen deze beperkingen op
te heffen en de hele voorziening om te zetten in rechtspraak. In 1976 treden
de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen en de gewijzigde
Wet op de Raad van State in werking. De zes elementen uit het bab-concept
blijven ondanks de overgang haar administratieve rechtspraak aanwezig: de Wet
Arob heeft zich uit het bab-stelsel ontwikkeld. De onderlinge verhouding tussen
die elementen is echter wel gewijzigd. Het accent ligt nu minder op de invloed
van het oude Kroonberoep, maar meer op die van het beschikkingsbegrip en
van de contentieux objectif-gedachte.
Feitelijk vertoont het arob-stelsel een aantal trekken dat doet denken aan het
Franse Conseil d'Etat-model van na 1872: Administratieve rechtspraak opgedra-
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gen aan een afdeling van de Raad van State. De verschillen zijn echter
aanzienlijk: onafhankelijkheidswaarborgen voor met rechtspraak belaste

personen, de beperkende werking van het beschikkingsbegrip, de sterke positie
van de gespecialiseerde administratieve rechtspraak zijn eigenschappen die het
huidige Franse Conseil d'Etat-model niet kent. Het zijn te grote verschillen om
deze ontwikkeling nog als Franse invloed te kunnen aanmerken. De
ontwikkelingen gaan door. Arob-rechtspraak in twee instanties, de
aanbevelingen van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie tot
het instellen van geintegreerde gerechten en de Tijdelijke wet Kroongeschillen
zullen voor zover aanvaard in ieder geval in institutioneel opzicht nieuwe
veranderingen brengen. De door de veranderde rol van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur veroorzaakte tendens in de richting van een contentieux
subjectif zal eveneens tot veranderingen gaan leiden. Het administratief recht
waarin subjectieve rechten en aanspraken (rechtsbetrekkingen tussen burgers
en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling, krachtens welke er
rechten en verplichtingen tussen die betrokkenen bestaan) door de rol van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur als ondergrond voor de
bestuurshandelingen kan fungeren, brengt met zich mee dat rechtspraak zich
gaat richten op bescherming van de verwerkelijking van die subjectieve rechten
en aanspraken.
Omdat een dergelijke visie ook aan het Voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht ten grondslag ligt, kan de subjectiveringstendens in het
Nederlands bestuursrecht, die op die wijze wordt erkend, als grondslag dienen
voor de verdere vormgeving van de administratiefrechtelyke rechtsbescherming
in Nederland.
Dit houdt in dat de bevoegdhedencatalogus van de administratieve rechters
verruimd zal moeten, zodanig dat de rechter wordt uitgerust met:
aeen bevoegdheid tot vernietiging van alle administratieve besluiten (niet-zijnde
rechtshandelingen naar burgerlijke recht en algemeen verbindende

voorschriften) op grond van strijd met de toepasselijke algemeen verbindende
voorschriften en algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
12een bevoegdheid om ingeval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van een
besluit zelf in de zaak te voorzien;
ceen bevoegdheid om ingeval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van een
besluit het bestuursorgaan te bevelen met inachtneming van de uitspraak verder
in de zaak te voorzien, zo nodig binnen de door de rechter te stellen termijn;
deen bevoegdheid om ingeval van gehele of gedeeltelijke vernietiging van een
besluit te bepalen dat de gevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven;
ecen bevoegdheid om het bestuursorgaan tot een vergoeding ten gunste van
belanghebbenden te veroordelen. Op deze wijze sluiten de bevoegdheden van de
rechter beter aan bij een rechtsbeschermingsstelsel dat zich richt op
vaststelling van subjectieve rechten en aanspraken van de burger,waaronder
begrepen het recht op een behoorlijke beslissing.
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Hoofdstuk 5

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN

Samenvatting en conclusies

Deze studie handelt over de totstandkoming en de ontwikkeling van de Neder-
landse bestuursrechtstheorie. In dit onderzoek is meermalen betoogd dat die
theorie betrekkelijk laat tot ontwikkeling is gekomen. Uitgangspunt van deze
studie is geweest dat de theoretische ontwikkeling, toen in de jaren '30 de
eerste pogingen tot een meer systematische begripsvorming werden onder-
nomen, in twee opzichten achterliep. Die ontwikkeling liep achter zowel ten
opzichte van de ontwikkeling van de bestuursrechtelijke wetgeving in
Nederland, als ten opzichte van het ons omringende buitenland. Juist daarom
lag het voor de hand dat bij de eerste aanzetten tot daadwerkelijke
begripsvorming aansluiting en inspiratie gezocht werd bij buitenlandse bronnen.
Als belangrijke oorzaak voor de relatief late aandacht voor begripsvorming in
het Nederlandse bestuursrecht is het ontbreken van een vorm van algemene
administratieve rechtspraak aangegeven.
Bij de pogingen die men in het verleden heeft ondernomen een dergelijk stelsel
op te bouwen, heeft men eveneens gebruik gemaakt van hetgeen in het buiten-
land reeds tot stand was gebracht. Ook dit lag voor de hand. Men was
zodoende in staat de in het buitenland opgedane ervaringen bij de in eigen
land nog te nemen beslissingen in overweging te nemen. Evenzeer voor de hand
liggend was dat men daarbij aansluiting zocht bij die rechtsstelsels die daartoe
het meest toegankelijk en het meest geschikt waren.
Zodoende zochten auteurs en wetgever aansluiting bij het Franse en het Duitse
recht. Dikwijls liet men echter het oog vallen op rechtsconstructies, begrippen,
theoretische opvattingen, e.d. die in de tijd dat zij hun intrede in het Neder-
landse recht deden, zelf niet van recente datum waren.
Zij waren op hun beurt in de loop van de 19de eeuw ontstaan. In de 19de
eeuw ging men er zowel in Frankrijk als in Duitsland van uit dat het pu-
bliekrecht, met name waar het de verhouding tussen burgers en bestuursor-
ganen betrof, als een orde van objectief recht moest worden begrepen.(1) In
dit objectief-rechtelijk opgevatte bestuursrecht, dat gebaseerd was op een
strikte onderscheiding van de drie staatsfuncties wetgeving, bestuur en
rechtspraak, stonden inrichting, bevoegdheden en taken van bestuursorganen
centraal. Rechten en aanspraken van de burger ten opzichte van de overheid
bestonden in beginsel alleen in privaatrechtelijke verhoudingen.
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In het Franse bestuursrecht weerspiegelde zich dit in een groepering van alle
door bestuursorganen verrichte handelingen en genomen besluiten onder de
benaming acte administratif. Geschillen met betrekking tot deze handelingen-
waaronder begrepen eenzijdige en meerzijdige handelingen en besluiten van
zowel regelgevende, beschikkende als feitelijke aard - werden beslecht door
een aparte administratieve rechter, de Conseil d'Etat. Daarbij paste een typisch
objectieve beroepsgang, die gericht was op de beoordeling van bestuurlijke
besluitvorming: het recours pour exces de pouvoir.
In het Duitse bestuursrecht uitte zich dit in een zo strikt mogelijke
onderscheiding van het algemeen verbindend voorschrift (rechtshandeling
bedoeld om voor een onbepaalde of onbepaalbaar aantal rechtssubjecten een
onbepaald aantal gevallen te regelen) en de beschikking (rechtshandeling
bedoeld om voor een individueel bepaald of bepaalbaar aantal rechtssubjecten
in een of meer concreet of concrete geval(len) een rechtsverhouding te
scheppen of te wijzigen, dan wel deze op te heffen). In het begrippenapparaat
van het Duitse bestuursrecht lag in die periode sterk de nadruk op de positie
van het overheidsgezag. Het woordgebruik van een auteur als Otto Mayer
kenmerkt zich bij voorbeeld door termen als "Befehl", "Zwang", "Strafe",
"Untertan", etc.. In een dergelijke atmosfeer gedijt een opvatting dat
rechtssubjecten ook tegenover de staat rechten en aanspraken geldend kunnen
maken, niet goed.
Het Verwaltungsakt-begrip staat in nauw verband met begrippen als "Vorrang
und Vorbehalt des Gesetzes"  (resp. de voorrang van de wet in formele zin
boven lagere wettelijke regelingen en de eis dat ingrepen van overheidswege in
de vrijheden en de eigendommen van de burger berusten op een wet in formele
zin) en de "besondere Gewaltverhaltnisse" (daar waar de overheid in een
bijzondere verhouding staat tot afzonderlijke groepen van personen als ambte-
naren, gedetineerden, militairen, enz. gold dat van het Vorbehalt des Gesetzes
kon worden afgeweken, zodat ten opzichte van die groepen in feite een
rechtsvrije sfeer ontstond). Overheidsbesluiten genomen binnen het kader van
de besondere Gewaltverhaltnisse golden ook niet als volwaardige Verwal-
tungsakte, omdat het Verwaltungsakt-begrip nu juist verwees naar het
legaliteitsbeginsel, zo leerde Mayer. Ook hier staan overheid en burger
tegenover elkaar in een verhouding waarin de burger duidelijk ondergeschikt is
aan die overheid. Ook deze situatie bevorderde eerder het denken over het
bestuursrecht als een stelsel van objectief recht: subjectieve rechten of
aanspraken verdragen zich slecht met de constructie van de besondere
Gewaltverhaltnisse.
Ook in het rechtskracht-begrip uitte zich de objectiefrechtelijke orientatie van
het rechtsstelsel. De beschikking moest in haar werking en rechtsgevolgen de
werking van een rechterlijk vonnis zoveel mogelijk benaderen. In veel Duitse
staten was de opbouw van het stelsel van administratieve rechtspraak ter hand
genomen met de bedoeling een systeem te scheppen dat de handhaving van het
objectieve recht nadrukkelijk moest dienen. Hierbij dient echter wel te worden
bedacht dat de visie dat het bestuursrecht een orde van objectief recht vormt
ook in de 19de eeuw zeker niet overal erkenning vond. Ook in de Duitstalige
landen bestond de mogelijkheid bij de administratieve rechter te klagen over
geschonden rechten of niet erkende aanspraken. (Bij voorbeeld in Oostenrijk,
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of ten aanzien van Polizeiverfugungen in Pruisen.) Het idee dat het
bestuursrecht  een orde van objectief echt is, is in die periode echter wel de
overheersende gedachte.
In Nederland deden zich vergelijkbare verschijnselen voor. Het Conflictenbesluit
van 1822 bij voorbeeld, en het ontstaan van het klassieke Kroonberoep in de
jaren 1844-1862 berusten in wezen ook op de gedachte dat er binnen publiek-
rechtelijke verhoudingen geen plaats is voor subjectieve rechten en aanspraken
van burgers tegenover de overheid. In wetenschappelijke publicaties klinken
dezelfde geluiden door. Schrijvers als Thorbecke, Loeff en Buys, maar ook
civilisten als Scholten en Hamaker(2) benadrukten dit verschil tussen
privaatrecht en publiekrecht ieder op hun eigen wijze.
De wetgeving die op bestuursrechtelijk gebied tot stand komt is in hoofdzaak
zodanig gestructureerd dat daarin niet de subjectieve rechten en aanspraken
van burgers tegenover de overheid een plaats vinden, maar daarentegen gericht
is Op het toekennen van allerlei bevoegdheden aan bestuursorganen. De
gedachte van de presterende overheid is aan het einde van de 19de eeuw
bepaald nog geen gemeengoed.
Tegen deze achtergrond komen begrippen als beschikking en rechtskracht van
beschikkingen tot stand en ontwikkelt zich een gecompliceerd stelsel van
administratieve rechtspraak.

Het beschikkinesbegrip

C.W. van der Pot ontwikkelt in 1932 in zijn bijdrage "De vormen van het
besturen" in de bundel "Nederlandsch Bestuursrecht"(3) het beschikkingsbegrip
voor het eerst met een verwijzing naar zijn rechtsstatelijke context. Voordien
was het term al eerder benut (o.a. in de gemeentewet en in het verslag van de
Staatscommissie-Kappeyne van de Coppello van 1894) maar daaraan heeft men
toen geen fundamentele beschouwingen gewijd. Van der Pot beschouwt het
beschikkingsbegrip als de voor het moderne, actief optredende bestuur bij
uitstek geeigende rechtshandeling. Typerend voor de activiteit "besturen" als
uitdrukking van de staatsfunctie bestuur, is het verrichten van eenzijdige, op
een concreet feitencomplex en individueel bepaalbaar rechtssubject betrekking
hebbende rechtshandelingen die tot doel hebben een wijziging in de heersende
rechtsverhoudingen te bewerkstelligen.
Zo beschouwd staat Van der Pots beschikkingsbegrip tegenover het algemeen
verbindend voorschrift, als typisch uitdrukking van de staatsfunctie wetgeving,
en het vonnis, als typische uitdrukking van de staatsfunctie rechtspraak. Het
beschikkingsbegrip verwijst naar de oude triasleer. Er is echter meer.
Door de wijze van definiering onderscheidt de beschikking zich van de fei-
telijke bestuurshandeling en van de meerzijdige bestuurshandeling (zo men wil:
publiekrechtelijke overeenkomst).
Het beschikkingsbegrip is in zijn uitwerking echter vooral een functioneel
begrip, een "Zweckschopfung", zoals het Bundesverwaltungsgericht het genoemd
heeft.(4) Het recht verbindt in Van der Pots gedachten bijzondere
voorwaarden en gevolgen aan het bestaan van beschikkingen. Zo moet, om van
een rechtmatige beschikking te kunnen spreken, aan de voorwaarde van be-
voegdheid van het beschikkende orgaan zijn voldaan. Een niet- rechtsgeldige
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beschikking is volgens de met de beschikkingsbegrip verbonden nulliteitenleer
nietig dan wel vernietigbaar. Ook de rechtskrachttheorie is op een dergelijke
wijze met het beschikkingsbegrip verbonden.
Het is duidelijk dat Van der Pot het beschikkingsbegrip geheel vanuit de
positie van de eenzijdig handelende overheid beschouwt. De positie van de
burger komt in dit verband nauwelijks aan bod. Zijn positie wordt veronder-
steld die van "bestuurde" te zijn. Zijn relaties met bestuursorganen worden als
zodanig niet in ogenschouw genomen. Het theoretische begrip beschikking staat
geheel in het middelpunt.
Van der Pot is bij zijn onderzoekingen beinvioed door Duitse en Franse
bronnen. In zijn opstel geeft hij diverse verwijzingen naar Franse en Duitse
auteurs en Duitse wetgeving. Bovendien vertoont Van der Pots be-
schikkingsbegrip een bepaalde mate van gelijkvormigheid met het Duitse
Verwaltungsakt-begrip.
Van der Pot heeft met name invloed ondergaan van de Duitse auteurs Fleiner
en Jellinek en de Verwaltungsrechtsordnung fur WOrttemberg, en de Franse
auteur J8ze.
De genoemde Duitse bronnen zijn, zeker waar het Verwaltungsakt begrip
betreft, gegrondvest op de door Otto Mayer opgestelde theorie. Mayer plaatste
als eerste het Verwaltungsakt-begrip in een rechtsstatelijke context en voorzag
dit daarmee van een stevige theoretische grondslag. Mayers doel was een
algemeen begrip voor de karakteristieke eenzijdige bestuurshandeling te intro-
duceren, die voordien onder diverse benamingen bekend was in de verschillende
Duitse rechtsstelsels. Het begrip Verwaltungsakt was ook in Mayers gedachten-
gang karakteristiek voor de functie van het besturen, zoals dat moest worden
onderscheiden van wetgeving en rechtspraak. Aan Mayers constructies liggen
overigens weer Franse en Duitse bronnen ten grondslag.
Over de herkomst van het Verwaltungsakt-begrip bestaan verschillende
inzichten. Zeker is in ieder geval dat de term Verwaltungsakt al in het Duitse
bestuursrecht van voor Otto Mayer werd gebruikt, echter zonder een duidelijke
verwijzing naar de rechtsstatelijke functie van het begrip. Het Verwaltungsakt-
begrip heeft in elk geval verwantschap met het Franse acte administratif
begrip, wat niet alleen blijkt uit het feit dat Otto Mayer in zijn "Deutsches
Verwaltungsrecht"(5) zelf al naar het Franse bestuursrecht verwees. Er zijn
aanwijzingen dat het begrip in het begin van de 19de eeuw in de Duitse
literatuur soms werd gebruikt. Duidelijk is ook de verwantschap met het Duitse
begrip Polizeiverfugung. Dit begrip, dat nog verwijst naar de autoritaire
staatsvorm van de 18de eeuw, was echter uitdrukkelijk beperkt tot het
bestuurshandelen op het gebied van de "Eingriffsverwaltung", zoals dat door de
Pruisische administratieve rechter werd uitgelegd.(6) Omdat in de tijd waarin
Otto Mayer zijn Verwaltungsakt-begrip opstelde er nog nauwelijks sprake was
van "Leistungsverwaltung", ligt het voor de hand dat dit, in zijn dagen
courante begrip mede model heeft gestaan voor het Verwaltungsakt-begrip.
Tenslotte is er nog de mogelijkheid van enige invloed van canoniekrechtelijke
bronnen. Hierover bestaat echter weinig zekerheid.
Van der Pots beschikkingsbegrip wordt in de jaren '30, '40 en '50 nader
uitgewerkt door verschillende auteurs (Donner, Vegting en verscheidene pread-
viseurs voor de Vereniging voor Administratief Recht). Het is, wanneer er in
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Nederland in de jaren '50 een min of meer volwassen bestuursrechtelijke
dogmatiek is ontstaan, steeds meer uitgegroeid tot het middelpunt van het
administratief recht. Tegelijk met het ontstaan van een goed ontwikkelde
dogmatiek in die periode, vermindert de directe invloed van buitenlands recht
op de Nederlandse bestuursrechtstheorie.
Toch bestaan er nog andere voorlopers van het beschikkingsbegrip in het
Nederlandse rechtsstelsel. Sinds het einde van de 19de eeuw zijn in Nederland
pogingen ondernomen een stelsel van administratieve rechtspraak tot stand te
brengen. Steeds werd men daarbij met de vraag geconfronteerd tegen welke
besluiten beroep moest worden opengesteld. De Staatscommissie-Kappeyne van
de Coppello stelde voor beroep onder meer mogelijk te maken tegen
beschikkingen. Hieraan lag echter geen duidelijk beeld ten grondslag over de
aard van een dergelijk beschikkingsbegrip. Dat lag anders bij de ontwerpen-
Loeff. Hieraan lag de visie ten grondslag dat beroep mogelijk moest zijn tegen
besluiten, handelingen en weigeringen. Uit de Memorie van Toelichting bleek
echter dat onder het begrip besluit vrijwel hetzelfde moest worden verstaan als
onder beschikking thans. Loeffs systeem van beroepbare overheidsbesluiten
werd in vrijwel alle na zijn voorstel verschenen wetsvoorstellen en gereali-
seerde wetgevingsvoornemens overgenomen.
In de jaren '50 echter beveelt de Commissie-de Monchy aan het begrip
beschikking tot aanknopingspunt van bezwaar en beroep te kiezen in een
stelsel dat gekenmerkt wordt door een belangrijke positie van het beroep op de
Kroon. Met de realisering van de voorstellen van de Commissie-de Monchy in
de vorm van de Wet beroep administratieve beschikkingen, en later, de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen is het beschikkingsbegrip
definitief tot middelpunt van de Nederlandse bestuursrechtstheorie.
Het gebruik van het dogmatische begrip beschikking als ontvankelijkheids-
criterium voor de administratieve rechtspraak heeft een grote hoeveelheid
jurisprudentie over het beschikkingsbegrip teweeggebracht. Juist de
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State maakt
duidelijk wat de beperkingen van het beschikkingsbegrip zijn. In de eerste
plaats is er het probleem van de afgrenzing van de beschikking ten opzichte
van andere rechtsfiguren als het besluit van algemene strekking, de rechts-
handeling naar burgerlijk recht en het niet op rechtsgevolg gerichte handelen
van de overheid. Bij de toepassing van de Wet arob door de Afdeling
rechtspraak van de  Raad van State ontstaan dan opvallende constructies. De
waarschuwing dat tot de toepassing van bestuursdwang zal worden overgegaan
en de afwijzende bestissing op een verzoek om informatie door overheidsor-
ganen zijn voorbeelden van bestuurshandelingen die, in afwijking van hetgeen
voorheen geleerd werd, onder het beschikkingsbegrip gebracht zijn.(7)
Wellicht spreekt deze problematiek nog het meest in die gevallen die zich op
de grenslijn van de beschikking en het besluit van algemene strekking
bevinden. De Afdeling rechtspraak van de Raad van State lijkt in gevallen
waarin sprake is van besluiten die naar hun aard beperkt zijn tot een
voldoende, concreet bepaalbaar object (terwijl het besluit van toepassing is op
een niet bepaalbare categorie subjecten) als beschikkingen aan te merken.
Zodoende komt een nieuw dogmatisch begrip, de beschikking ter zake van een
zaak, tot stand.(8) Het is duidelijk dat Van der Pot nooit gedacht heeft aan
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constructies als een beschikking ter zake van een zaak of een besluit van
algemene strekking dat geen algemeen verbindend voorschrift is. Uit zijn opstel
uit 1932 en de buitenlandse bronnen die hem daarvoor hebben geinspireerd,
valt op te maken dat Van der Pot een scherpe scheiding tussen beschikking en
algemeen verbindend voorschrift voor de geest stond.
Deze afgrenzingsproblemen zullen er mede toe leiden dat het op de langere
termijn bezien wenselijk zal blijken niet langer vast te houden aan het
beschikkingsbegrip als ontvankelijkheidscriterium en als middelpunt van het
administratieve recht. in de literatuur hebben diverse schrijvers zich al in die
zin uitgelaten.(9) In het Voorontwerp voor een Algemene wet bestuursrecht is
in de artt. 1.3 en 3.1.1 het begrip "besluit" als meer dan alleen de beschikking
omvattende categorie voorgesteld.(10)
Ten tweede heeft de wijze waarop de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State (c.q. andere administratieve rechters en beroepsorganen) de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur hanteert, zowel de formele als de materiele,
een soort perspectiefverspringing teweeggebracht. Het gaat er, wanneer de
bestuurlijke besluitvorming eenmaal ter toetsing aan de rechter is voorgelegd,
niet alleen meer om of de betrokken beslissing in overeenstemming is met het
objectieve recht (meestal tot uitdrukking komend in formele bevoegdheids-
criteria). Het gaat thans evenzeer om de vraag of de bestuurlijke
besluitvorming zelf, binnen het kader van de rechtsbetrekking tussen burger en
bestuursoreaan. in overeenstemming was met het izeschreven en onceschreven
recht. Het accent verschuift dus van het besluit op zichzelf beschouwd naar de
rechtsbetrekking waarbinnen dat besluit een rol vervult.(11)
Deze subjectiveringstendens, waaronder men de in het bestuursrecht waar-
neembare ontwikkeling in de richting van een denken waarin burger en be-
stuursorgaan in een rechtsverhouding - en niet in een gezagsverhouding-
tegenover elkaar staan, en waaruit ook voor de burger rechten of aanspraken
voortvloeien, zou kunnen verstaan, vindt zijn erkenning in het feit dat in het
Voorontwerp voor een Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van art.
107,tweede lid Grondwet de rechtsbetrekking tussen burger en bestuursorgaan
uitdrukkelijk tot uitgangspunt van de voorgestelde wettelijke regeling is
gekozen.(12)

De rechtskracht van beschikkingen

In dezelfde bijdrage aan de bundel "Nederlandsch Bestuursrecht" als die waarin
hij het beschikkingsbegrip definieerde, behandelde Van der Pot het onderwerp
rechtskracht van beschikkingen.(13)
In het algemeen gesproken ging Van der Pot er van uit dat beschikkingen net
als vonnissen een bepaalde mate van onaantastbaarheid bezitten, mits aan
bepaalde voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet het enkele bestaan van de
beschikking vaststaan. Ten tweede moet wanneer vaststaat dat er een
beschikking is, deze beschikking geldig tot stand zijn gekomen.
Wanneer men nu vervolgens met Van der Pot aanneemt dat de beschikking tot
doel heeft wijzigingen in de heersende rechtsverhoudingen tot stand te brengen
- dit volgt uit zijn theorie -, dan moet de beschikking wanneer aan alle voor-
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waarden is voldaan die het recht stelt, zijn effect op de rechtsverhoudingen
kunnen uitoefenen.
De rechtskracht van beschikkingen ziet in Van der Pots theorie op de moge-
lijkheid van de beschikking zulke effecten te kunnen blijven uitoefenen,
ondanks pogingen die het tegengestelde willen bereiken.
Van der Pot onderscheidde daarbij twee vragen. De eerste vraag is de vraag
naar de formele rechtskracht. Een beschikking verkrijgt formele rechtskracht
wanneer er geen mogelijkheden meer zijn het bestaan van de beschikking aan
te tasten via de weg van bezwaar en beroep. Meestal verkrijgt de beschikking
formele rechtskracht doordat in hoogste instantie onherroepelijk op het
ingestelde beroep is beslist of de beroepstermijn is verstreken zonder dat
beroep is ingesteld. De tweede vraag behandelt de materiele rechtskracht.
Daarbij gaat het om de binding van het bestuur (of andere organen) aan de
inhoud van de beschikking. Is het bestuur of een ander orgaan, zoals de
administratieve rechter, een administratief beroepsorgaan, de burgerlijke
rechter of de wetgever, gebonden aan de inhoud van die beschikking? In veel
gevallen komt deze vraag er in de praktijk op neer of het orgaan dat de
beschikking gaf bevoegd is de beschikking weer in te trekken.
Deze vraagstukken werden door Van der Pot uiterst summier behandeld. Van
der Pot ging ervan uit dat een beschikking formele rechtskracht verkreeg
wanneer er in hoogste instantie in een administratiefrechtelijke voorziening
was beslist, dan wel de beroepstermijn voor de voorziening was verstreken. Het
openstaan van een administratiefrechtelijke voorziening was in de dagen van
Van der Pot eerder uitzondering dan regel. Materiele rechtskracht van beschik-
kingen leek Van der Pot min of meer geheel te ontkennen. Van der Pot was
van mening dat het bestuur, behalve in die gevallen waarin de beschikking een
subjectief recht ten gunste van de belanghebbende vestigde, principieel vrij
was beschikkingen in te trekken of te wijzigen.
Het is moeilijk vast te stellen of dit inzicht van Van der Pot onder invioed
van buitenlandse bronnen tot stand is gekomen. In de betreffende passage van
zijn werk wordt nergens een verwijzing naar een buitenlands auteur of buiten-
landse wetgeving aangetroffen. Ten aanzien van het beschikkingsbegrip is dit
overduidelijk het geval geweest, zodat hieruit toch wel afgeleid kan worden dat
de buitenlandse bronnen die voor de vorming van het beschikkingsbegrip van
belang zijn geweest ook voor de rechtskrachtproblematiek hun waarde hebben
bewezen. Toch lijkt het er op dat dit voor de vorming van het rechtskracht-
begrip in mindere mate het geval is geweest.
In het Franse bestuursrecht zijn de begrippen formele en materiele
rechtskracht nooit gemeengoed geweest. In het Duitse en het Oostenrijkse
bestuursrecht zijn deze begrippen in Van der Pots dagen het onderwerp van
een gecompliceerde wetenschappelijke discussie die gezien de aard van de
problemen (de samenhang tussen rechtskracht en de organisatie van de admi-
nistratieve rechtspraak) niet relevant voor de Nederlandse verhoudingen was.
Van der Pot verwijst voor de oorsprong van het rechtskrachtbegrip naar het
spraakgebruik van het burgerlijk procesrecht, maar neemt in de uitwerking van
het rechtskrachtbegrip afstand van het procesrecht. Hij probeert duidelijk de
door hem in de Nederlandse wetgeving verspreid aangetroffen bepalingen met
betrekking tot de intrekking van beschikkingen van een theoretisch fundament
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te voorzien. In overeenstemming met de zienswijze van de auteurs en met de
lijn van de door hem aangehaalde Duitse wetgevingsproject beschouwt hij het
rechtskrachtbegrip als een aspect van het beschikkingsbegrip.(14)
A.M. Donner zette in zijn in 1941 verschenen dissertatie het werk van Van der
Pot voort.(15) Donner wil evenals Van der Pot een theoretisch fundament
leggen onder de verspreide wetgeving, jurisprudentie en literatuur van zijn tijd.
Donner gaat daarbij uit van een aantal hoofdlijnen: de werking van
rechtskracht van beschikkingen ten opzichte van verschillende organen (het
bestuursorgaan dat de beschikking gaf, hogere bestuursorganen, de burgerlijke
en de administratieve rechter en de wetgever), het verschil in werking tussen
formele en materiele rechtskracht en het onderscheid tussen verschillende
soorten beschikkingen. Tegen de achtergrond van dit schema spelen elementen
uit het Franse en het Duitse bestuursrecht een belangrijke rol.
Donner ontleent aan een analyse van de buitenlandse rechtsstelsels twee
gemeenschappelijke kenmerken: ten eerste mag aan de intrekking van een
beschikking geen ddtournement de pouvoir ten grondslag liggen deze-
rechtsnorm werd destijds wat ruimer opgevat dan thans het geval is - en ten
tweede dat intrekking en wijziging van beschikkingen op dezelfde wijze dient
plaats te vinden als de verrichting van die rechtshandeling (het contrarius
actus-beginsel). Vanuit deze eisen redenerend komt Donner op de hoofdregel
van zijn werk: het bestuur is in beginsel bevoegd beschikkingen in te trekken
of te wijzigen.
Donner zoekt voor de rechtvaardiging van dit standpunt steun bij de
opvattingen van de Duitse auteur Kormann. Kormann rechtvaardigde de vrije
intrekbaarheid van beschikkingen met een beroep op het strikt eenzijdige
karakter van de beschikking.
Dit beeld weerspiegelt de tijdgeest waarin het totstandgekomen is. Kormann
schreef zijn boek in 1910.(16) In die tijd redeneerde men nog sterk vanuit de
positie van de eenzijdig handelende overheid die boven en niet naast de burger
geplaatst was. De beschikking is een rechtshandeling die eenzijdig door het
bestuur is verricht, en in beginsel ook weer eenzijdig kon worden
teruggenomen. De rechtshandeling beschikking als zodanig staat hier centraal,
niet de rechtspositie van de burger.
Dit is een uitdrukking van de gedachte dat het administratief recht als een
orde van objectief recht moet worden begrepen. In beginsel was daarbinnen
geen plaats voor subjectieve rechten of aanspraken van de burger. Dit beginsel
wordt echter doorbroken wanneer de betreffende beschikking de burger rechten
doet verkrijgen. Deze subjectieve rechten of aanspraken tegen de overheid
verdienen bescherming. Dit doet zich het sterkste voor waar die beschikking
financiele rechten en aanspraken verleent (in de vorm van een subsidie of een
sociale verzekeringsuitkering bij voorbeeld). Het aan het einde van de 19de
eeuw in Duitsland heersende liberalisme beschouwde dit subjectief publiek recht
als een uitdrukking van het emancipatiestreven van de burger ten opzichte van
de staat.(17)
In het 19de eeuwse Duitsland, waar patriottisme en rigide gezagsverhoudingen
de boventoon voeren, is dit een belangrijke doorbraak. Niet toevallig loopt dit
parallel met de van staatswegen geinitieerde invoering van de eerste sociale
verzekeringswetten om de sociale tegenstellingen te overbruggen. Juist deze
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wetgeving is een bron van rechten en aanspraken voor de burger. Het blijft
een opvallend verschijnsel dat het denken in termen van subjectieve publieke
rechten in het Nederlandse bestuursrecht nooit echt is ontwikkeld.
De stellingen van Van der Pot en Donner over de vrije intrekbaarheid van
beschikkingen zijn later niet meer verkondigd. In 1953 verwerpt de commissie
algemene bepalingen van administratief recht van de VAR in haar eerste
rapport zowel het beginsel van de vrije intrekbaarheid van beschikkingen als
het door Donner voorgestane contrarius actus-beginsel bij haar beschouwingen
over de intrekking en wijziging van de beschikking.(18)
W.G.Vegting kiest voor zijn theorie over rechtskracht van beschikkingen een
andere benadering. Geinspireerd door de normentheorie van de Oostenrijkse
rechtsgeleerde Adolf Merkl (een leerling van Hans Kelsen), zoekt Vegting de
basis voor de rechtskracht in het verschijnsel rechtsgelding. Erkenning van de
geldigheidspretentie die iedere rechtshandeling als eigenschap zou kenmerken,
heeft in Vegtings opvatting tot gevolg dat er van de rechtshandeling werking
kan uitgaan: er ontstaan rechten en verplichtingen vervat in een
rechtsbetrekking. De vraag naar de rechtskracht is in Vegtings theorie de
vraag naar de duurzaamheid van de rechtsgelding. Vegting maakt bij de
uitwerking van zijn theorie een onderscheid tussen gebrekkige en niet-
gebrekkige beschikkingen. Hij maakt daarbij gebruik van enkele door hem aan
de jurisprudentie van de Conseil d'Etat ontleende denkbeelden.
Hoewel ook in andere en latere administratiefrechtelijke literatuur het
onderwerp rechtskracht van beschikkingen aan de orde is geweest, hebben Van
der Pot, Donner en Vegting voor dit leerstuk de basis gelegd, en daarbij
gebruik gemaakt van buitenlands recht.
In het Duitse recht ging men aanvankelijk uit van de gedachte dat alleen die
beschikkingen die in een bepaald type contradictoire besluitvormingsprocedure
tot stand waren gekomen rechtskracht konden bezitten naar analogie van het
rechterlijk vonnis. Aldus leerden Otto Mayer, Bernatzik en Tezner. Eerst later
beschouwde men het rechtskracht-begrip als een aspect van het beschikkings-
begrip. De Nederlandse auteurs hebben zich meer laten inspireren door "mo-
dernere" zoals Kormann, Fleiner en Jellinek. Ook de Duitse wetgeving heeft
een zekere invloed uitgeoefend. Niettemin geldt, evenals dat bij de beschikking
het geval was, dat de aard van het Duitse bestuursrecht - dat beschouwd
moest worden als een orde van objectief recht - het rechtskrachtbegrip heeft
gekarakteriseerd.
Van het Franse recht is op dit leerstuk betrekkelijk weinig invloed uitgegaan.
In het Franse recht is het leerstuk rechtskracht van beschikkingen als afzon-
derlijk leerstuk niet bekend. Wel is er van de jurisprudentie van de Conseil
d'Etat gebruik gemaakt om enkele oplossingen voor concrete problemen te
vinden.

Het leerstuk rechtskracht van beschikkingen wordt in het hedendaagse be-
stuursrecht met andere ogen bezien. Een begrip als materiele rechtskracht
speelt tegenwoordig geen rol van enige betekenis meer. De met dit begrip
verbonden vraagstukken worden thans geheel beheerst door de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur. Het vertrouwensbeginsel, het rechtszeker-
heidsbeginsel en eventuele andere beginselen zoals die door de administratieve
rechter gehanteerd worden geven aan dat een vraagstuk als intrekking van een
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begunstigende beschikking niet zozeer een vraagstuk is dat betrekking heeft op
een bepaald type bestuurshandeling, maar geplaatst moet worden binnen de
verhouding tussen burger en bestuursorgaan. Die verhouding kan, zoals gezegd,
worden opgevat als een rechtsbetrekking. Ook hier komt tot uiting dat het
bestuursrecht niet langer als een orde van objectief recht kan worden be-
schouwd, maar gezien moet worden als een rechtsgebied waarop burgers
rechten en verplichtingen tegenover de overheid hebben. Niet in de laatste
plaats gaat het daarbij om procedurele rechten en verplichtingen, als het recht
op een behoorlijke administratiefrechtelijke besluitvorming.
In de toekomst zal een en ander in de Algemene wet bestuursrecht tot uit-
drukking moeten komen.
Het begrip formele rechtskracht vervult nog een nuttige functie in de be-
stuursrechtstheorie. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de verhou-
ding tussen de administratiefrechtelijke besluitvorming door het bestuursorgaan
en de burgerlijke rechter.

De ontwikkeling van de administratiefrechteliike rechtsbescherming in
Nederland

De ontwikkeling van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming heeft een
langere voorgeschiedenis dan die van het beschikkingsbegrip of van het begrip
rechtskracht van beschikkingen. Niettemin staat de ontwikkelingsgeschiedenis
van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting in nauw verband met
beide andere onderwerpen. Het objectieve karakter van de meeste ad-
ministratieve rechtsgangen en aard en functie van het beschikkingsbegrip
hebben dezelfde achtergrond. Beide gedachten hebben als gemeenschappelijk
element het idee dat het bestuursrecht als een orde van objectief recht moet
worden opgevat. Het bestuursrecht is in die opvatting een stelsel waarin in
beginsel geen subjectieve rechten en aanspraken van burgers tegenover de
overheid bestaan.
De geschiedenis van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting kan in
vier perioden worden verdeeld.
In de eerste periode, van f 1813 tot k 1880, valt een overheersende invloed uit
Franse bronnen waar te nemen. Na het herwinnen van de onafhankelijkheid in
1813 verwijdert men zich aanvankelijk van het opgedrongen Franse stelsel van
bestuur en rechtsbescherming. Als gevolg daarvan is het de burgerlijke rechter
die bevoegd is de geschillen tussen overheid en burger te beslechten. Door de
bestuurders wordt dit spoedig als negatief ervaren. In 1822 vaardigt de Koning
het Conflictenbesluit uit, waarin hij zichzelf bevoegd verklaart conflicten
tussen uitvoerende en rechterlijke macht te beslissen. Na de intrekking van dit
besluit, een in essentie Franse constructie, komt een beweging op gang die het
streven naar een vorm van administratieve rechtspraak tegelijk met een aantal
staatsrechtelijke hervormingen wil doorvoeren. Deze "hervormers", van wie
Thorbecke verreweg de invloedrijkste was, orienteren zich voornamelijk toch
weer op het Franse stelsel. In Frankrijk worden sinds de dagen van Napoleon
de geschillen tussen overheid en burger door het staatshoofd beslist na
instructie en advies door de Conseil d'Etat. Deze vorm van

geschillenbeslechting bestaat naast de gewone rechterlijke macht en kenmerkt
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zich onder meer door het recours pour excds de pouvoir, een vernieti-
gingsberoep dat kan worden ingesteld tegen de meeste bestuurshandelingen. Het
recours pour excts de pouvoir heeft een sterk objectiefrechtelijk karakter,
omdat de beroepsgang gericht is op de beoordeling van bestuurlijke besluitvor-
ming en niet op de vaststelling van rechten en verplichtingen van de burger.
Ook in Nederland gaat men uit van een scherp onderscheid tussen publiek- en
privaatrecht.
De institutionele opzet van de Franse administratiefrechtelijke geschillen-
beslechting vindt navolging in Nederland. Er wordt uiteindelijk een eenvormige
procedure voor het beroep op de Kroon in de Wet houdende de samenstelling
en bevoegdheid van de Raad van State van 21 december 1861 (Stb. 129)
opgenomen. Daarbij heeft de Franse wetgeving van 21 juillet 1845 tot voor-
beeld gestrekt
Het is echter, omdat men er niet in slaagde een bevredigend alternatief voor
de rigide Franse competentieverdeling tussen de gewone rechter en de Conseil
d'Etat te vinden, een aparte variant geworden. In Nederland moest de wetgever
telkens opnieuw bepalen of beroep op de Kroon zou worden opengesteld.
Daardoor ontstond een enumeratiestelsel. Hoewel het beroep als een tegen
bestuurshandelingen gericht beroep moet worden beschouwd, is het niet
uitdrukkelijk tot beschikkingen of andere specifieke dogmatische categorietn
beperkt.
In de periode van + 1880 tot + 1900 staan de ontwikkelingen in Duitsland
meer in de belangstelling van de Nederlandse wetenschapsbeoefenaren, van wie
Buys in die tijd de meest vooraanstaande is. In het systeem van de klassieke
rechtsstaatsgedachte is volgens Buys een vorm van zelfstandige administratieve
rechtspraak onmisbaar. Buys is ervan doordrongen dat ook op publiekrechtelijk
terrein geschillen bestaan waarvoor een onafhankelijke wijze van geschillenbes-
lechting gewenst is.
Voor de vormgeving van zo'n stelsel denkt Buys vooral aan de wijze waarop in
Duitstalige landen als Pruisen, Wurttemberg en Oostenrijk de administratieve
rechtspraak is ingericht. In deze landen is aan het einde van de 19de eeuw op
soms sterk van elkaar verschillende wijze een vorm van onafhanketijk van de
administratie fungerende administratieve rechtspraak ingericht.
Buys denkt als oplossing voor de Nederlandse situatie nog het meest aan het
stelsel zoals dat in Pruisen in die dagen in ontwikkeling is. De daar bestaande
samenhang tussen bestuursorganisatie en organisatie van de administratieve
rechtspraak ziet Buys als middel om bij de hier te lande heersende praktijk
zoveel mogelijk aansluiting te vinden. Zo zouden dan de Raad van State en de
colleges van Gedeputeerde Staten met rechtsprekende taken kunnen worden
belast.
Voor de grondslag van het tot stand te brengen stelsel denkt Buys vermoede-
lijk aan de wijze waarop in Oostenrijk subjectieve rechten en verplichtingen
van burgers tegenover de overheid gestalte wordt gegeven.
Buys en zijn medestanders weten bij de Grondwetsherziening van 1887 te
bereiken dat deze mogelijkheid geopend wordt.
In 1894 verschijnt het verslag van de Staatscommissie-Kappeyne van de
Coppello dat een advies over de wijze van uitvoering van de betrokken
Grondwetsbepalingen bevat. Buys' ideein worden daarin in grote lijnen wel
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gevolgd, maar het advies leidt niet tot de indiening van wetsvoorstellen die
deze ideedn volledig pogen te verwezentijken.
In de derde onderzochte periode, die het tijdvak van i 1900 tot 1945 bestrijkt,
kan niet meer gesproken worden van een overheersende invloed van enig
buitenlands rechtsstelsel. Het is juist in deze periode dat de grondslag gelegd
wordt voor de verbrokkelde structuur van de Nederlandse administratiefrech-
telijke geschillenbeslechting. In 1902 treedt de Beroepswet in werking. Deze in
1956 vervangen wet, die bedoeld was als een tijdelijke oplossing voor de
geschillen voortvloeiende uit de toepassing van de Ongevallenwet 1901, heeft
een blijvend karakter. De wet is gemodelleerd naar de gedachte dat administra-
tieve rechtspraak gericht moet zijn op de bescherming van rechten en
aanspraken uit de sociale verzekeringsverhouding. In dat opzicht blijft de
sociale verzekeringsrechtspraak een aparte plaats in het Nederlandse systeem
innemen.
De in 1905 door minister van Justitie Loeff ingediende wetsontwerpen tot
regeling van het vraagstuk van de administratieve rechtspraak zijn op een heel
andere leest geschoeid. Loeff wilde opdracht van administratieve rechtspraak
aan bijzondere kamers bij de gewone rechterlijke macht. Deze vorm van
rechtspraak zou nu juist een contentieux objectief moeten bieden. In Loeffs
visie had de burger geen recht of aanspraak tegen de overheid. Administratieve
rechtspraak moest zich daarentegen richten op de beoordeling van bestuurlijke
besluitvorming om zodoende de handhaving van het objectieve recht te bevor-
deren. Besluiten, handelingen en weigeringen kunnen daarom bij de rechter
worden aangevochten wegens strijd met de wet. Loeff maakt bij de vormgeving
van zijn plannen op onsystematische wijze gebruik van buitenlands recht. Delen
van zijn wetsvoorstellen zijn mogelijk ontleend aan Pruisische, Wurttembergse
en Oostenrijkse bronnen.
Loeff wordt in zijn plannen heftig bestreden door Struycken. Struycken is
voorstander van een maatschappij waarin geen behoefte bestaat aan een
systeem van administratieve rechtspraak. Burger en overheid staan in zijn
opvattingen niet tegenover, maar naast elkaar. Bij gebleken meningsverschillen
is de bestaande parlementaire controle de aangewezen weg het bestuur tot
andere gedachten te brengen. Daarnaast kan worden gestreefd naar een aantal
oplossingen binnen de administratie zelf. Administratief beroep op de Kroon,
Ministers, Gedeputeerde Staten en gemeenteraden is de aangewezen weg.
Loeffs voorstellen haalden de eindstreep niet, de door Struycken uitgeoefende
kritiek vond in Nederland meer weerklank.
Loeff en Struycken bezagen ondanks hun zo verschillende invalshoek 66n
verschijnsel met gelijke aandacht. Aan het begin van de 20ste eeuw nam de
invloed van de overheid op de samenleving toe. De wetgever moest steeds meer
zijn toevlucht zoeken tot het stellen van vage normen en het verlenen van
discretionaire bevoegdheden aan bestuursorganen. Door deze vorm van wetgeven
neemt de beschikbare beleidsruimte van het bestuur verder toe.
De vraag was nu hoever de administratieve rechter (dan wel het administra-
tieve beroepsorgaan) de uitoefening van die bevoegdheden, respectievelijk de
hantering van die normen mocht controleren. Loeff maakte een onderscheid
tussen vage normen en discretionaire bevoegdheden, Struycken niet. Struycken
gaat in zijn opstel "Administratie of rechter" uit van de algemene norm
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"behoorlijke administratie". Duidelijk was dat deze norm meer omvat dan alleen
de wet. Struycken werkt deze gedachten niet verder uit, dat zal enige jaren
later in de wetgeving wel gebeuren. Niettemin kunnen deze ideeen van
Struycken gezien worden als het begin van het denken over de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.
Het mislukken van de ontwerpen-Loeff en de kritiek van Struycken hebben een
soort twee-sporen-beleid tot gevolg gehad. Men zoekt enerzijds zijn toevlucht
tot het ongecoijrdineerd openstellen van administratief beroep, anderzijds tot
de instelling van administratieverechtspraak op bijzondere terreinen, vooral
daar waar de geschillen een financiele achtergrond hebben.
Zodoende komt er in 1914 belastingrechtspraak tot stand, in 1918 een tijdelijke
crisis-rechtspraak en in 1929 de rechtspraak in ambtenarengeschillen. Deze
vormen van administratieve rechtspraak worden steeds volgens een contentieux
objectief-model opgezet. Toetsing van bestuurlijke besluitvorming staat daarbij
telkens centraal, hoewel in de Ambtenarenwet 1929 ook de mogelijkheid tot
veroordeling tot betaling van een vergoeding werd opgenomen. Bij de opbouw
van de wetgeving waarin de diverse vormen van rechtspraak geregeld worden,
is waar te nemen dat de ontwerpen-Loeff daarop invloed hebben uitgeoefend.
Nieuw is dat voor het probleem van de toetsing van de hantering van vage
normen en de uitoefening van discretionaire bevoegdheden een begin van een
oplossing lijkt te zijn gevonden. De eerste algemene beginselen van behoorlijk
bestuur verschijnen in de wetgeving.
De in 1931 geinstalleerde commissie-Koolen blijkt niet in staat de heersende
meningsverschillen die op het gebied van de administratiefrechtelijke rechtsbe-
scherming bestaan te overbruggen. De commissie legt zich in feite neer bij het
gevoerde twee-sporen-beleid. Men pleit zowel voor de opwaardering van het
administratief beroep op de Kroon als voor een uitbreiding van de rol van de
Centrale Raad van Beroep die in de meeste gerealiseerde voorstellen op het
gebied van de administratieve rechtspraak als hoogste instantie is aangewezen.
Ook de voorstellen van de commissie-Koolen sluiten voor wat de uiteindelijke
vormgeving van het beroepsrecht betreft aan bij de ontwerpen-Loeff. Ook hier
is voor een contentieux objectief gekozen.
De vierde en laatste periode van de ontwikkelingsgeschiedenis van de ad-
ministratiefrechtelijke rechtsbescherming is die van 1945 tot heden. Van
bijzondere betekenis voor de bestuursrechtstheorie is het in 1950 verschenen
verslag van de commissie-De Monchy. De commissie ziet geen mogelijkheden
voor het totstandbrengen van een vorm van algemene administratieve
rechtspraak. Men geeft bij wijze van algemene voorziening de voorkeur aan de
uitbouw van een stelsel van administratief beroep. Het zwaartepunt moet daarin
vallen op het beroep op de Kroon, dat met extra procedurele waarborgen zal
worden verbeterd. Een keuze die geheel in de lijn van Struycken zou hebben
gelegen. De commissie stelt echter aan het Kroonberoep ook beperkingen.
Anders dan in de ontwerpen-Loeff en de daarop gebaseerde wetgeving inzake
de bijzondere administratieve rechtsgangen was gebeurd werd het beroep niet
opengesteld tegen besluiten, handelingen en weigeringen, maar uitsluitend tegen
beschikkingen. Het begrip beschikking was tot dan toe uitsluitend als een dog-
matisch begrip bekend. Het gebruik van het dogmatisch opgevatte begrip
beschikking versterkte het contentieux objectief-karakter van het door de
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commissie-De Monchy voorgestelde ontwerp Wet beroep administratieve
beschikkingen in opvallende mate.
Een noviteit is de opsomming van de beroepsgronden. Beroep kan worden
opengesteld op grond van strijd met de wettelijke voorschriften of strijd met
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het is bij het verschijnen van
het verslag nog niet voldoende duidelijk wat onder die nieuwe beroepsgrond
valt. Men ziet het nog als een tussenvorm tussen een strikte wettigheids-
controle en een integrale beleidscontrole. Juist die laatste vorm van controle
was van oudsher een kenmerk van het klassieke Kroonberoep. Zo bezien
vormde het voorstel van de commissie-De Monchy nog een beperking ten
opzichte van het oude Kroonberoep, ten opzichte waarvan het een verbetering
heette te zijn.
De voorstellen van de commissie-De Monchy vormen echter de basis van de
huidige opzet van de Nederlandse administratiefrechtelijke rechtsbescherming.
Het is de uitkomst van een ontwikkeling die tot 1813 teruggaat. In het door de
commissie gepresenteerde model zijn diverse Franse, Duitse en Nederlandse
elementen door elkaar verweven terug te vinden. Dit is het beste te verduide-
lijken aan de hand van de zes belangrijkste elementen waaruit het model
bestaat. Dit zijn achtereenvolgens:

1. Het klassieke Kroonberoep. Vormgegeven in de Wet op de Raad van State
van 1861 en totstandgekomen onder invloed van de Franse wetgeving van 1845.
2. Het beschikkingsbegrip. Dit begrip is in 1932 door Van der Pot in zijn
bijdrage in Nederlandsch Bestuursrecht geformuleerd. Het is, zoals hierboven
uiteen is gezet via diverse Duitse bronnen terug te voeren op het Verwal-
tungsakt-begrip van Otto Mayer zoals dat omstreeks 1895 door deze schrijver
is opgesteld. Hieraan liggen echter weer diverse Duitse en Franse bronnen ( de
Polizeiverfugung en het acte administratif-begrip), mogelijk ook canoniekrech-
telijke bronnen ten grondslag.
3. De ontwerpen-Loeff. Het model van de commissie-De Monchy draagt evenals
de ontwerpen-Loeff een recours objectief-karakter. Niet de bescherming van
rechten en aanspraken van de burger tegenover de overheid staan centraal,
maar de beoordeling van bestuurlijke besluitvorming. Aan Loeffs model liggen
vermoedelijk verschillende Duitse bronnen ten grondslag. Daarnaast zijn enige
wetstechnische constructies van Loeffs ontwerp gebruikt.
4. De gedachten van Struycken. Het verslag sluit in belangrijke mate hierbij
aan. Struyckens keuze voor een stelsel van voorzieningen binnen de
administratie wordt in essentie door de commissie gevolgd. Hieraan liggen geen
buitenlandse constructies ten grondslag.
5. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen zijn sinds
de dagen van Struycken op diverse wijzen in het Nederlands bestuursrecht
terug te vinden. De principiele keuze van de commissie voor een stelsel van
administratief beroep maakte het eenvoudig de mogelijkheid van toetsing van
de hantering van vage normen en de uitoefening van discretionaire
bevoegdheden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te introduce-
ren, omdat die toetsing steeds aan bestuursorganen bleef voorbehouden.
De invloed van buitenlands recht op de vorming van de theorie van de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur is minder direct dan men zou ver-
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wachten. Uiteraard heeft het Franse recht met het verbod van dttournement de
pouvoir een zekere invloed uitgeoefend. Van groter belang is de rechtspraak
van de Hoge Raad betreffende de Zandvoortse en Doetinchemse woonruimte-
vordering geweest.
6. Het verslag van de commissie-Koolen. Evenals de commissie-Koolen ging de
commissie-De Monchy er van uit dat de door de commissie voorgestelde oplos-
sing een aanvullende functie zouden vervullen. Eerst wanneer er geen beroep
op een bijzondere administratieve rechter mogelijk is, kan de burger van het
voorgestelde stelsel van administratief beroep gebruik maken.
Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze constructie met enig buitenlands
rechtsstelsel in verband kan worden gebracht.

Het concept van de commissie-De Monchy zal later in een gewijzigde vorm het
Staatsblad bereiken. Voor het zover is, komt eerst de Wet administratieve
rechtspraak bedrijfsorganisatie tot stand. Het College van beroep voor het
bedrijfsleven wordt belast met de beslissing van geschillen op sociaal-
economisch gebied. Deze vorm van rechtspraak sluit aan bij de bijzondere
administratieve rechtsgangen die eerder als noodvoorziening op het gebied van
de voedselvoorziening waren geintroduceerd. Ook de Wet arbo kent een nog
van de ontwerpen-Loeff afgeleid contentieux objectief-model. Wel worden de
beroepsgronden verder uitgewerkt.
Beroep kan worden ingesteld op grond van strijd met een wettelijk voorschrift,
strijd met het verbod van d6tournement de pouvoir, het verbod van willekeur
of strijd met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend algemeen beginsel
van behoorlijk bestuur.
Halverwege de jaren '50 werden ook de sociale verzekeringsrechtspraak en de
belastingrechtspraak van een nieuwe wettelijke basis voorzien.
In 1958 werd het ontwerp Wet beroep administratieve beschikkingen bij de
Staten-Generaal ingediend. Het door de regering ingediende ontwerp stelt een
oplossing van nog beperkter strekking voor dan de commissie-De Monchy al
had gedaan. De wet bood uitsluitend de mogelijkheid beroep in te stellen tegen
beschikkingen van de centrale overheid. Het beschikkingsbegrip dat als aan-
knopingspunt voor beroep en bezwaar functioneert, wordt zodanig omschreven
dat het beroepsrecht nog verder wordt beperkt. Het beroepsrecht zelf kan
worden uitgeoefend op dezelfde gronden als die in de Wet arbo. Het beroep
krijgt zodoende het karakter van een rechtmatigheidsberoep op een bestuursor-
gaan. Zo bezien is het bab-beroep een beperking van het oude Kroonberoep dat
overigens gewoon blijft bestaan.
Reeds een jaar na inwerkingtreding van de Wet bab wordt de commissie-Wiarda
belast met de advisering over het scheppen van een gelijkwaardige vorm van
rechtsbescherming ten aanzien van beschikkingen van de lagere overheidsor-
ganen. De commissie adviseert zowel beroep open te stellen tegen

beschikkingen van lagere overheidsorganen als het stelsel van administratief
beroep om te zetten in een vorm van administratieve rechtspraak.
De wetgever volgt deze adviezen en zodoende treedt in 1976 de Wet admini-
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen in werking.
Het beroep wordt ingesteld bij de nieuw opgerichte Afdeling rechtspraak van
de Raad van State die tevens belast is met de beslissing van het geschil. De
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beroepsgronden zijn dezelfde als die in de Wet bab, het beschikkingsbegrip is
echter anders omschreven.
Het model van administratieve geschillenbeslechting zoals dat sinds de in-
werkingtreding van de Wet Arob in Nederland bestaat, lijkt enigszins op het
recours pour excBs de pouvoir (een typisch recours objectief) dat in Frankrijk
kan worden ingesteld tegen elke acte administratif. De beslissing wordt
gegeven door een orgaan dat algemene adviserende taken combineert met
administratieve geschillenbeslechting in hoogste instantie: de Conseil d'Bat.
Het in de Wet arob neergelegde stelsel is echter niet rechtstreeks van het
sinds 1872 in Frankrijk geldende Conseil d'Etat-model afgeleid. De buitenlandse
invloed heeft zich op een andere wijze gemanifesteerd, namelijk via de
voorlopers van het arob-model.
Als de Wet Arob wordt beschouwd als een voortzetting van het door de
commissie-De Monchy voorgestelde model, kan worden teruggegrepen op de
hierboven weergegeven analyse van het bab-model om de verschillen tussen de
beide vormen te verduidelijken. De arob-rechtsgang kan worden beschouwd als
een afgeleide van het Kroonberoep, dat zich via de tussenvorm van het bab-
beroep tot een volwaardige vorm van rechtspraak heeft ontwikkeld. In de
institutionele vormgeving is dit zichtbaar (het Conseil (1'Etat-model van 1872).
Hieraan liggen Franse invloeden ten grondslag.
In het beschikkingsbegrip zijn de hiervoor genoemde Duitse en Franse bronnen
zichtbaar. Het arob-stelsel is evenals vrijwel alle daaraan voorafgaande
wetgeving op het gebied van de administratieve rechtspraak als een recours
objectief gemodelleerd: grondslag blijft de beoordeling van de bestuurlijke
besluitvorming en niet de handhaving van rechten en aanspraken tegenover de
overheid. De vrees van Struycken voor de gevolgen van een zelfstandige
administratieve rechtspraak zijn met de komst van de Wet arob goeddeels
overwonnen. Niettemin zijn er nog wel enige sporen van zijn gedachtengoed
terug te vinden in bij voorbeeld de mogelijkheid voor het bestuur te bepalen
dat aan de uitspraken geen of niet volledig gevolg zal worden gegeven.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur fungeren in het stelsel van de
Wet arob tezamen met de toetsing aan de algemeen verbindende voorschriften
als een integrale rechtmatigheidscontrole. In de bij de totstandkoming van de
Wet arob heersende visie toetst de rechter het overheidsoptreden op een
terughoudende wijze in individuele gevallen.(19)
Tenslotte blijft het arob-beroep een aanvullende functie behouden ten opzichte
van andere vormen van administratieve rechtspraak. Beroep op de arob-rechter
staat pas open wanneer geen beroep op andere rechterlijke organen of op de
Kroon mogelijk is. Dit is een oplossing die nog van het verslag van de commis-
sie-Koolen dateert.
Het arob-stelsel is zo bezien het resultaat van een ontwikkeling die zijn begin
in de 19de eeuw heeft en waarin Franse, Duitse en Nederlandse elementen
zijn terug te vinden.
De door de uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens te
Straatsburg in de zaak-Benthem(20) noodzakelijk geworden Tijdelijke wet
Kroongeschillen kan eveneens als een ontwikkeling worden beschouwd die in
dit model is te plaatsen. Ook het TwK-model is te beschouwen als een afge-
leide van het oude Kroonberoep. Het beschikkingsbegrip keert weliswaar niet
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expliciet terug, maar is op de achtergrond nog wel in het in de TwK voorko-
mende besluit-begrip te herkennen, speciaal wanneer men bedenkt dat de
wetgever gemeend heeft besluiten van algemene strekking van de werking van
de wet te moeten uitzonderen.
Het is echter in iets minder strenge mate een recours objectief dan de Wet
Arob. Het besluit-begrip van de TwK is een minder streng dogmatisch begrip
dan het oude beschikkingsbegrip. Ook Struyckens gedachten lijken nog niet
volledig vergeten te zijn: de wetgever heeft enkele categorieen besluiten van
beroep uitgezonderd. De functie van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur is grotendeels dezelfde als die in de Wet arob. Het TwK-model kan
echter niet als aanvullende rechtsgang worden gekarakteriseerd.
Ook op het gebied van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming is een
zekere subjectiveringstendens te bespeuren. In de arob-rechtspraak zijn zulke
ontwikkelingen waar te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan de uitspraken
van de Afdeling rechtspraak, waarin materieel in de zaak werd voorzien. Ook
het feit dat de Afdeling rechtspraak veelvuldig besluiten vernietigt op grond
van formele gebreken zoals motiveringsgebreken, procedurele onzorgvuldigheden
etc. geeft aan dat de aandacht van de administratieve rechter niet meer
uitsluitend gericht is op het besluit als zodanig, maar dat ook de verhouding
tussen burger en bestuursorgaan een rol speelt bij de beoordeling van de
rechtmatigheid van bestuurlijke besluitvorming. Het is in dit verband opvallend
dat onderzoek heeft aangetoond dat na vernietiging van een beslissing door de
Afdeling rechtspraak op "formele" gronden een hernieuwde beslissing door het
bestuursorgaan voor de burger inhoudelijk dikwijls gunstiger uitvalt.
Op het institutionele vlak zullen zich de komende jaren veranderingen
voordoen. Welke veranderingen dat zullen zijn valt niet te voorspellen, maar
verwacht mag worden dat het Eindrapport van de Staatscommissie Herziening
Rechterlijke Organisatie, de voorstellen voor een tweede instantie in de arob-
rechtspraak en een te zijner tijd definitieve voorziening voor de geschillen
waarvan de beslissing aan de Kroon (resp. de Afdeling geschillen van bestuur)
is opgedragen niet zonder gevolgen zullen blijven. Daarop wordt hieronder nog
teruggekomen.

Conclusies en aanbevelineen

Als algemene conclusie van dit onderzoek kan de volgende stelling worden
geformuleerd. De Nederlandse bestuursrechtstheorie hecft zich onder invlocd
van de 19de eeuwse Duitse en het Franse bestuursrechtstheorie gevormd tot
een stelsel dat gegrondvest was op de gedachte dat het bestuursrecht in
beginsel als een orde van objectief recht moet worden beschouwd. De burger
bevindt zich in dit stelsel in een ondergeschikte en niet in een nevengeschikte
positie ten opzichte van de overheidsorganen. De centrale positie van het
beschikkingsbegrip, de betekenis van de begrippen formele en materiele
rechtskracht en de aard en inrichting van de administratiefrechtelijke
rechtsbescherming sloten hier bij aan.
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Een erkenning van subjectieve rechten en aanspraken vond alleen plaats in het
sociaal bestuursrecht, waar het ging om rechten uit de sociate verzekeringsver-
houding. Dit vond slechts aarzelend navolging op andere gebieden waar andere
financidle aanspraken een rol speelden (ambtenarenrecht, overheidspensioenen).
In de ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse bestuursrechtstheorie zijn
twee momenten van zeer belangrijke betekenis aan te geven. Als eerste moment
kan de verschijning van de bundel "Nederlandsch Bestuursrecht" in 1932 worden
genoemd. In dat werk werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van echte
begripsvorming. Onder invloed van buitenlandse bronnen werd daar het beschik-
kingsbegrip, het begrip rechtskracht en een aantal hier niet behandelde
begrippen geformuleerd en in een rechtsstatelijke context geplaatst.
Als tweede moment kan het verschijnen van het "Verslag van de commissie
van advies inzake verhoogde rechtsbescherming, ingesteld bij beschikking van
de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van 10 december 1946" worden
genoemd. Het verslag dat verscheen in 1950, kenmerkte zich door een terug-
houdende opstelling ten aanzien van het openstellen van beroep op diverse
administratieve rechters, het administratief beroep, met name het beroep op de
Kroon, genoot de voorkeur van de commissie. Het door de commissie
voorgestelde rechtsbeschermingsmodel is te beschouwen als een systeem waarin
diverse Duitse, Franse en Nederlandse elementen zijn verweven tot 66n geheel.
Niet slechts daarom is het verslag van belang. Het verschijnen ervan markeert
tevens het begin van een periode waarin een directe buitenlandse invloed op de
vorming van de Nederlandse bestuursrechtstheorie niet meer van direct belang
was. In de jaren '50 ontstond een eigen Nederlandse dogmatiek. Tenslotte
wordt in het verslag een duidelijk verband gelegd tussen enerzijds rechtsz
begrippen zoals de beschikking en anderzijds een vanuit zekere beginselen en
de stand van de bestuursrechtstheoretische ontwikkeling uitgewerkte rechts-
politieke keuze. De begripsvorming en de door de bestuursrechtstheorie opges-
telde modellen beinvloedden elkaar wederzijds, wat heeft geleid tot het
hierboven genoemde zes-punten-model dat de Nederlandse administratief-
rechtelijke geschillenbeslechting zijn geheel eigen karakter geeft.
De doorwerking van de algemene beginselen van bestuur in het bestuursrecht,
met name in de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State veroorzaakt in het bestuursrecht een soort perspectiefverspringing. Niet
slechts het resultaat van de bestuurlijke besluitvorming is van belang, maar
ook de wijze waarop deze totstand is gekomen. De aandacht verschuift van
besluit naar bestuitvormingsproces, van de beschikking naar de rechtsbetrekking
tussen burger en bestuursorgaan. In het voorgaande is deze verandering als de
subjectiveringstendens in de Nederlandse bestuursrechtstheorie aangeduid.
De vraag rijst nu of de bestuursrechtstheorie, waarvan in dit onderzoek is
aangetoond dat juist de begripsvorming binnen die bestuursrechtstheorie af-
komstig is uit een tijd waarin men de opvatting huldigde dat het bestuursrecht
beschouwd moest worden als een orde van objectief recht, in bepaalde
opzichten aanpassing behoeft. In de afzonderlijke hoofdstukken is hier al op
ingegaan, hier wordt een en ander ter wille van de overzichtelijkheid nog eens
in kaart gebracht.

1. De bestuurshandelingen.
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Het zat duidelijk zijn dat het beschikkingsbegrip niet langer meer kan worden
beschouwd als het centrale punt bij uitstek van de bestuursrechtstheorie.
Zinvoller is het aan alle rechtshandelingen van grondslag liggende begrip
rechtsbetrekking als zodanig te beschouwen. Dit begrip is door zijn open
karakter echter onvoldoende geschikt om in een wet te worden opgenomen.
Een nadere uitwerking is noodzakelijk. Het begrip rechtsbetrekking kan echter
wel dienen als algemene grondslag voor de theorievorming over
bestuurshandelingen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals ook
is gebeurd in het Voorontwerp van een Algemene wet bestuursrecht.
Het voordeel van deze benadering is dat de gedachte dat ook in het bestuurs-
recht ruimte is voor rechten of aanspraken van de burger tegenover de
overheid wordt vereenvoudigd. Het bestaan van deze rechten en aanspraken
(maar ook verplichtingen) zijn vanuit het perspectief van de rechtsbetrekking-
die in tegenstelling tot de aan het beschikkingsbegrip ten grondslag liggende

gedachte van een ondergeschikte positie van de burger ten opzichte van de
overheid - waarin burger en bestuursorgaan een meer nevengeschikte positie
ten opzichte van elkaar innemen, beter te rechtvaardigen.
Het principieel open karakter van de rechtsbetrekking maakt het mogelijk te
differentieren naar de aard van het bijzondere terrein waarop de betreffende
rechtsbetrekking moet worden uitgewerkt. In het belastingrecht bestaan bij
voorbeeld weer andere behoeften voor het creeren van rechten en aanspraken
dan in het sociale verzekeringsrecht.(21)Soms kan bij de uitwerking van de
rechtsbetrekking aansluiting worden gezocht bij beginselen die in de
privaatrechtsdogmatiek zijn ontwikkeld.(22)
Als uitwerking van de rechtsbetrekking op het vlak van de afzonderlijke
bestuurshandelingen kan aan het begrip "besluit" worden gedacht. Deze term
wordt reeds gebruikt in de artikelen 3 en 58 Ambtenarenwet 1929, artikel 2
Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie en artikel 2 Wet Arob.
Onder besluit kan dan ieder overheidsbesluit dat geen algemeen verbindend
voorschrift of rechtshandeling naar burgerlijk recht is worden begrepen. Het
begrip besluit kan in het belang van de organisatie van de rechtsbescherming,
waar een behoefte bestaat aan duidelijke ontvankelijkheidscriteria, worden
beperkt tot schriftelijke besluiten. Een besluit behoeft niet te zijn gericht op
rechtsgevolg: een besluit gericht op feitelijk handelen is evengoed een besluit.
In het recht is de vraag naar de rechtmatigheid van het besluit relevanter.
Deze aanbevelingen wijken in dit opzicht af van het Voorontwerp Algemene
wet bestuursrecht. Dit impliceert dat in de procesrechtelijke wetgeving beroep
moet worden uitgesloten tegen besluiten die slechts de effectuering van andere
besluiten beogen.
De beperking van het besluit-begrip met de categorie besluiten die een rechts-
handeling naar burgerlijk recht zijn, vloeit voort uit de competentieverdeling
tussen de gewone en de administratieve rechter. De beperking van het besluit-
begrip tot besluiten die geen algemeen verbindende voorschriften zijn wordt
gerechtvaardigd door de, overigens niet zeer scherpe onderscheiding tussen
besluiten en algemeen verbindende voorschriften. In beginsel is er toch sprake
van een verschil in aard tussen het eenvoudige besluit en het vanuit het
oogpunt van het legaliteitsbeginsel bezien aan andere eisen onderhevige
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algemeen verbindende voorschrift. Het introduceren van een mogelijkheid van
rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften vereist
afwegingen die buiten het bestek van dit onderzoek vallen.
Waarom kan een besluit-begrip niet worden gemist?
Het besluit-begrip vervult allereerst een functie als eindpunt van een
bestuurlijk besluitvormingsproces. In dat besluitvormingsproces staan burger en
bestuursorgaan tegenover elkaar. De burger heeft in elk geval recht op een
behoorlijke bestuurlijke besluitvorming. Er lijkt weinig op tegen dit recht als
een formeel subjectief publiek recht te beschouwen. Hoewel de Afdeling recht-
spraak deze term nimmer heeft gebruikt past dit ook in de lijn van de
jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak. Het bestaan van de mogelijkheid op
grond van onder meer schending van een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur vernietiging van een beschikking te verzoeken, impliceert dat de burger
recht heeft op behoorlijke bestuurlijke besluitvorming.
In de tweede plaats kan het besluit-begrip een functie vervullen bij de
inrichting van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming. Dat komt
hieronder nog aan de orde.

2. De rechtskracht van besluiten.

Het begrip materiele rechtskracht speelt in de huidige bestuursrechtstheorie
geen rol van betekenis meer. De met dit begrip verbonden problemen worden
thans volledig beheerst door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Gebruik van begrippen als intrekking en wijziging van besluiten verdient
aanbeveling boven het gebruik van het begrip materiele rechtskracht. Het
gebruik van de begrippen intrekking en wijziging van besluiten past meer bij
een bestuursrechtstheorie die niet meer eenzijdig georitnteerd is op beschik-
kingen en is ook beter in overeenstemming te brengen met erkenning van een
aanspraak op behoortijke bestuurlijke besluitvorming.
Hoewel het gebruik van het begrip formele rechtskracht van besluiten ook
niet zonder bezwaar is (het verdraagt zich slecht met het feit dat tegen
vrijwel alle besluiten van lagere overheidsorganen steeds schorsing en
vernietiging mogelijk is), vindt dit begrip nog regelmatig toepassing in de
jurisprudentie.
Zo kan in de verhouding van de burgerlijke rechter tot de administratieve
besluitvorming het begrip formele rechtskracht van besluiten nog een nuttige
rol spelen, zo blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak ARAL /
Gemeente 's-Gravenhage.(23) Ook in de verhouding derde-belanghebbende
enerzijds en de verhouding beschikkend orgaan - direct-belanghebbende ander-
zijds kan het gebruik van het begrip formele rechtskracht nuttig zijn.
Voor het overige verdient het aanbeveling de met het begrip formele rechts-
kracht verbonden problemen op te lossen via de ontvanketijkheidseisen,
beroepstermijnen en dergelijke.

3.De aard van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming.

De geconstateerde subjectiveringstendens in de Nederlandse bestuurs-
rechtstheorie heeft ook gevolgen voor de aard en daarmee samenhangende

319



inrichting van de administratiefrechtelijke geschillenbeslechting in Nederland.
Het ligt voor de hand dat de competentie van de administratieve rechters en
beroepsorganen zoveel mogelijk met het in de Algemene wet bestuursrecht
neergelegde systeem gaat corresponderen.
Dat houdt in de eerste plaats in dat beroep zal moeten worden opengesteldtegen in beginsel alle besluiten (voor zover deze geen algemeen verbindende
voorschriften of rechtshandelingen naar burgerlijk recht inhouden - voor deratio van deze twee uitzonderingen zij verwezen naar de conclusies met
betrekking tot de bestuurshandelingen).
Voor zover het beroep niet direct is gericht op de verwezenlijking vanmateridle subjectieve rechten of aanspraken, zoals een sociale verzeke-
ringsuitkering onder het huidige stelsel van de Beroepswet(24), maar in deeerste plaats is gericht op de verwezenlijking van het recht op behoorlijke
bestuurlijke besluitvorming, kan het beroep worden ingesteld op de gronden die
thans reeds in art.8 Wet Arob zijn opgenomen.
De bevoegdhedencatalogus van de administratieve rechter zal verruimd moeten
worden. Naast de mogelijkheid een besluit op bovengenoemde gronden te
vernietigen, kunnen de volgende mogelijkheden worden toegevoegd:
a. De rechter kan bij gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit zelf
in de zaak voorzien, voor zover in de zaak geen nadere besluitvorming doorhet betrokken bestuursorgaan meer plaats hoeft te vinden;
b. De rechter kan bij gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit het
betrokken bestuursorgaan bevelen met inachtneming van de uitspraak verder in
de zaak te voorzien, zonodig binnen een door de rechter vast te stellen
termijn;
c. De rechter kan bij gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit
bepalen dat de gevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven;Wanneer men er van uitgaat dat het bestuursrecht een rechtsgebied is waarbin-
nen ruimte is voor subjectieve rechten en aanspraken, dan moet de admini-
stratieve rechtspraak zich richten op de vaststelling van die rechten en
aanspraken. Daarbij behoort ook het recht op behoorlijke bestuurlijke besluit-
vorming zoals dat hierboven uiteen gezet is.
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ZAKENREGISTER

Abwagung 126
acte administratif 6,16,27,36,37,42,57-63,65,78,91, passim, 132,137,151,

passim, 176-178,180, passim, 265, 273,301,303,313,315
administratief beroep 2,9,12,14,43,60,70,80,87,132, passim, 152-156,162,

passim, 183-85,189,191, passim, 216,217,225-227, passim,
256,257,269-272, passim, 297,298,311-314,317

administratieve rechter 2,5,9,14,45,57-59,62,65,66,70, passim, 110,118,132,
passim, 167,169,183,187-189, passim, 214,216-
218,225,227-229, passim, 259-261,265,266, passim,
293,296,301,303,306-308,311, passim

administratieve rechtspraak 2-5,10-12,14-16,18,22,24,25,29,30,34, passim,
61,64,65,71, passim, 97,108,115,117, passim, 40,143,150-
153,156, passim, 181,182-184,186,187, passim, 214-
217,219,220,222, passim, 250-254,257,258,263, passim,
290,291,293,296-299, passim, 309-312,314,315,318,320

adviescollege 164,172,174,198
advisering 10,60,83,85,86,156,162,166,239,271,288,314
Afdeling geschillen van bestuur 152,173,183,200,202,227,240,253,257,269,-

270,287,288,292,293,295,298,316
Afdeling rechtspraak 3,8,64,68,69,94,96,146,147,272-279,282, passim, 304,-

305,314,316,317,319
algemeen verbindend voorschrift 3,5,6,8,26,27,31,38,40,65-67, passim,

111,129,147,236, passim, 301,302,305,318
algemene beginselen van behoorlijk bestuur 3-5,70,71,80, passim, 91,

96,107,114,143,146, passim, 223,230,232,234,240,
passim, 250, passim, 258,260,261,274,280-283,
289,290, passim, 299,305,308,312,313, passim

algemene maatregel van bestuur 220
Algemene wet bestuursrecht 3,7,17,82, passim, 148,282,283,289,305,

309,318,320
Allgemeinverfijgung 33,74,75
Analogie 37,52,82,124,132,142,308
Anderung 125
annulation 176,177,261,273
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Anstalt 36
attributie 157

begunstigende beschikking 105,127,309
belanghebbende 4,24,25,45,51,59,73,95,97,100,102,103,111,118,121,

passim, 134,136,137,143, passim, 162,177,178,
184, 213,266,306,319

belastende beschikking 73,124
beleid 68,70,86,94,107,158,183,201,228,263,272,274,281,286,288,312
beleidsregels 82,83,87,126
beoordelingsvrijheid 215,261,265,280,281
beroep 2,8,9,12, passim, 24,25,29, passim, 38,43,45,55,60,61,64,

passim, 72,79,83,87,89, passim, 100,102,105-107,
109, passim, 123,127,132,135,142,144-147,150-
156,162, passim, 171, passim, 193,195,196,200-
203, passim, 216,217,219,220,222-230,232, passim,
249-258,260,263,265,267-280,282, passim, 304,306,
307,310-320

beroepsgang 24,62,66,145,151,177,178,195,201,226,265,269,274,301,310
beroepstermijnen 28,97,319
beschikking 3, passim, 16, passim, 40,41,47,48,52, passim, 63, passim,

81,84-88,91,93-98,100-113,132, passim, 174,178,
180,184,188,189,195,210,212,225,238,241-245,255,
268,274,275,282,301-309,312,317,319

beschikkingsbegrip 2,4-8,10,14,16, passim, 62,63, passim, 82,84,87,
89,90,93,97,98,112, passim, 123,125,130,140,141,
190,196,204,208,214,238,242, passim,• 269,273,275,
280,282,286, passim, 291, passim, 302-309,313-318

besluit van algemene strekking 9,18,31,66,68,69,242,285,289,304,305
besluitvorming 4,5,73,78,81, passim, 103,143,145,148,217,220,229,286,

287,301,305,309, passim
bestuur 4,5,11,13,20,24,27,31, passim, 50-53,60, passim, 80, passim,

91,94-96,103,106-108,110, passim, 121-124,126,131,
141-143,146, passim, 155,158,160, passim, 170-
174,178, passim, 195,198,200,202,203,220,223,226,
passim, 245,248,250-258,260, passim, 274,280,
passim, 300,302,305-309,311-319

bestuursdwang 3,8,19,35,38,44,58,69,157,158,184,261,304
bestuurshandeling 20,24, passim, 32,37,45,54,57,64,71,82,120,121,148,

207,208,302,303,309
bestuursorgaan 3-5,14, passim, 32,33,48,56-59,66,70,71,73,81, passim,

94,95,100,101,110,113,119, passim, 130,134,141,
passim, 150,158,161,164,168,177,182,188,190,211,
239, passim, 254,257,261,280, passim, 299,305,307,
309,314,316-320

bestuursrecht 1-19,23,25,33, passim, 53-56,61, passim, 78,81-89,90,
passim, 97,103,117,119,123,132,137, passim, 148,
157, 161,214,231,239,241, passim, 273,282,299,300-
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303,305, passim
bevoegdheid 4,5,18,29,44,45,59, passim, 79,82,88,89,101, passim, 112,

117,118,126,130,146,149,158,162, passim, 182-184,
190,194,195,203,206, passim, 223, passim, 234,244,
246-252,255, passim, 264,267,273,275,280, passim,
290,295,296,299,302,310

bevoegdheid van de rechter 176,194,195,208,260
bezwaar 16,23, passim, 38,64,83,87, passim, 96,98,100,115,127,142,144,

183,188,202,205,217,242,244,251,253,269,276,282,285,
292,294,298,304,306,314,319

bezwaarschrift 79
Bundesverwaltungsgericht 14,55,259,302
burgerlijke rechter 5,9,30,70,89,96,97,100,110, passim, 143-147,150,153,156-

160,162, passim, 173,177,179, passim, 193,194,208,225,
230,240,243,244,260,296,306,309,319

Centrale Raad van Beroep 19,67,112,146,147,203,219,222-224,226,229,235,245,
251,252,277,283,312

centralisme 155
codificatie 28,29,44,46,49,53,54,72,78,83,112,125,158,165,231
College van Beroep voor het Bedrijfsleven 18,234,249,250,277,280,283,293,314
competentie 59-61,64,65,72,118,156, passim, 163,173-175,180,183,186,189,

passim, 194,195,211,230,244,259,260,297,320
conflictenstelsel 155-157, 160,180
Conseil d'Etat 1,2,10,14,57,60, passim, 92,112,132-137,139,151, passim,

162,165-169,172,174-180,197,200,210,216,229, passim,
238,241,242,257,262, passim, 270,271,293, passim, 299,
301,308-310,315

contentieux administratif 166,167,169,173,174,180,229,242,261-263,272,284,
288,289,292,296

contentieux subjectif 150,151,177,185,186,190, passim, 199,202,203,224,231,
232,251,259,266,281-283,289,294, passim

contradictoir proces 166,177
contrair gaan 169,174,256,268,286
contra legem 147,283
contr6le 5,52,70,87,88,105,149,150,157,160,168,171,178,183,186,206,217,218,

236,253-255,265,292,297,311,313

delegatie 5,50,220
ddtournement de pouvoir 27,83,85,101, passim, 112,136,138,139,175,213,215,

216,220,223,224,228,233, passim, 240, passim, 252,279,
293,307,314

discretionaire bevoegdheid 4,82,106,117,118,126,183,190,212,213,228,252,
265,280,281

doelmatigheid 44,195,196,198,254,255,290
droit administratif 21,22,161

eenzijdigheid 27,33,35,38,51,58,71,81,111,113,130
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Eingriffsverwaltung 35,43,46,55,72,103,303
Ermessen 37,46,50-52,121,126,131,150,151,190,191,198,208,210-212,228,233,

255,260,261,266,280,281,294
Europese Hof voor de Rechten van de Mens 145,152,153,283,289,315

feitelijke handeling 59,96,207
formele rechtskracht 94-97,100,102,109, passim, 120,123, passim, 129,130,

132,138,140,142-146,306,309,319
formelle Rechtskraft 115,117,119
freies Ermessen 37,50-52,150,151,190,191,198,208,210-212,228,233,255,260,

280,294

gebonden beschikking 119
gelijkheidsbeginsel 83,234,248
geschil 58,87,94,124,145,146,157, passim, 166,174,178,183,190,194,195,211,

217,220, passim, 240,272,274,276,280,283,287,290,296,314
geschillenbeslechting 2,4-7,10,102,149, passim, 161, passim, 178,182,

passim, 196,197,200,202,205,210,216,219,229,235,244,247,
258,262,270, passim, 287,290,291,296,309-311,315,317,320

geschreven recht 109,221,261
Gesetz 36,38,44,45,47,50,52,53,188,191,210,258,259,261
gewone rechter 60,61,65,145,156,163,185,186,189,190,194,206,209,211,215,

279,310
gewoonterecht 50,54,241
goedkeuring 21,31,32,75,83,98,101,107,111,122,126,134,136,286
grondrechten 74,182,260
Grondwet 3,10,35, passim, 52,83,128,149,156-160,163-165,170,171,179,180,

182,185,189,191-194,231,232,246,258,259,264,268,276,
285,296,305

hamertik 32
harmonisatie 78,87,279,293
hoger beroep 179,202,203,220,222,223,229,240,254,263,265,276-278

instructienorm 194,196,213
intrekking van een beschikking 97,101,103,104,107,127,142,307

juge de droit commun 261,263
justice dtltgute 168,169,171,172,175,178,271,293
justice retenue 166,168,169,172,174,175,289

Koninklijk besluit 157,164,193,284
kracht van gewijsde 21,94,95
Kroon 2,14,30,67,79,94,96,100,112,140,145, passim, 158,161, passim, 171-174,

180,182,184,194,196,200,201,216,219,227,235,240, passim,
249,250,255-257,267-270,272,274,275,283, passim, 298,
304,310-312,315-317

Kroonberoep 145,152,174,178,180,183,184,225-228,240, passim, 256,258,270-
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274,284-294,296,298,302,312-315
Kroongeschillen 152,257,283,284,286-290,294,299,315

legaliteitsbeginsel 20,22,301,318
Leistungsverwaltung 72,73,77,192,203,231,265,303

materiele rechtskracht 46,94-97,104,106,109,111-113,117,118,120,123,
127,129,130,132,138,139,142-144,146,190,196,306-
308,316,319

materielle Rechtskraft 115,117-119
ministeriele regeling 88

Nationale Ombudsman 153
nietigheid 3,20,22,26,27,110
objectief recht 4,10,16,23,37-39,65,91,103,141,151,177,178,189,198,

199,204,205,214,236,259,260,273,294,300,301,305,
307-309,311,316,317

Offentliche Gewalt 259
onaantastbaarheid 113,135,141,142,305
ongeschreven recht 70,87,106,217,221,224,233,234,260,287,305
onrechtmatige overheidsdaad 70,132,225,260,266
ontvankelijkheid 91,98,144
ontvankelijkheidscriterium 5,66,69,304,305
openbaar lichaam 94,243
overheidsorgaan 81,109,159,171,236,288

plannen 30,55,70,82,83,87,152,154,201,203,204,231,235,277,279,286,311
planning 51,53
Polizeiverfugung 43-47, 65,303,313
principes gtntraux du droit 78,137,260,264-266,294
privaatrecht 7,12,20,22,24,34,58,66,76,89,103,161,171,180,182,190,204,

261,296,302,310
puissance publique 61,62
Raad van State 3,8,12,64,68,150,152,156,159,162, passim, 179-181,183,

184,193,195,197,202,212,213,225, passim, 239,240,
245,252-257,266-278,282, passim, 293,296-299,304,
305,310,313,314,317

raden van beroep 154,202,219,222,224,226,235,251,276-278
rechtmatigheid 37,43,51,52,157,159,189,192,195, passim, 208,224,226,

227,250,253,254,286,290,316,318
rechtsbeginselen 9,83,84,87,88,145,241,270,274,280,288
Rechtsbegriff 109,128
rechtsbescherming 5,6,9,10,16,24,29-31,39,44-46,52, passim, 62,66,69-

72,74,91,106,113,148-154,160,178,180,182, passim,
189,190,192,201-203,205,209,214,220, passim, 231,
233, passim, 244-246,254-257,259,265,269,272-275,
277,280, passim, 290, passim, 297,299,309,312-314,
316-319
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rechtsbetrekking 3-5,14,16,17,42,71,73,81, passim, 91,95,106,142,148,
281,305,308,309,317,318

rechtsbron 14,28,57,63
rechtsgevolg 8,18,24-27,32,48,58,62,68,69,78,207,286,304,318
rechtshandeling 18,22,24-26,37,45,58,59,74,82,85,93,104,108,109,113,

121,207,301,302,304,307,308,318
rechtskracht 2-6,8,9,21, passim, 37,46,51,71,90-98,100, passim, 122-

125,127-130,132, passim, 190,196,301,302,305-309,
316,317,319

Rechtsnormen 39,241,245,254,261,266,280
rechtsprechende Gewalt 259
Rechtsprechung 117,118
Rechtsstaat 9,35,36,50,52,70,73,79,95,103,143,172,187,199,215
Rechtsverhdltnis 26,72,73,76,77,119,260
rechtsverhouding 18,20,29,50,82,91,92,113,122,123,130,141,155,214,

242,301,305
rechtszekerheid 95,97,117,123,143,146,224,233
rechtszekerheidsbeginsel 245,308
recours de pleine juridiction 132,151,176-178,266
recours objectif 177,207,208,212,223,237,245,265
recours pour excts de pouvoir 59-61,63,65,132,134,136,151,167,175-178,

181,209,216,229-232,264-266,273,301,310,315
recours subjectif 177,185,211,223,236,237
regering 28,29,31,53-55,61,155,160,166,167,173,175,176,202,214,219,

220,222,229,230,233,238,252-256,258,261, passim,
271,272,279,284,295,288,291,314

richtlijnen 126,274,275

schorsende werking 144
schorsing 21,144,249,278,319
service public 36,59,61,62,65,101,230
staatsrecht 35,40
subjectief recht 54,77,82,84,85,97,103,118,120,123,127,148,191,243,

259,260,306
strafrecht 7,239,247
subsidies 103,184,265

Tijdelijke wet Kroongeschillen 152,257,283,284,286-290,294,299,315
toekenning 79,81,250,294
toetsing 4,5,10,87,88,110,170,177,178,192,195,209,212,216,217,220,221,

223,224,230,232-234,237,240,241,245,248,250,255,
261,265,269,273,274,280,283, passim, 290,292,297,
305,312,313,315

tribunaux administratifs 151,153,262-265

unbestimmte Rechtsbegriffe 50,212,261

vage normen 52,149,150,195,198,208, passim, 228,236,245,253,260,261,
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266,294,297,311-313
vergunningen 23,27,35,46,127,135,184,284
vernietiging 21,24,32,59,68,83,94,96,98,107,110,121,134,144,152,176,

178,179,184,210,216,223,227,244,248,251,268,282,
283,288,290,299,316,319,320

verordeningen 21,41,93,159,161,171,184,195,197,198,232,247
vertrouwensbeginsel 142,145-147,308
Verwaltung 21,36, passim, 47,48,50-52,77,119,123,128,187,190,236
Verwaltungsakt 6,16,25,33-38,40, passim, 59,63, passim, 72-78,89,90,

91,103,115, passim, 126,130,186,189,245,258,260,
261,273,301,303,313

Verwaltungsrecht 34,35,37,41,48,49,51,53,77,119,128,303
Verwaltungsverfahren 54,56,72,75,77
Verwaltungsverfahrensgesetz 28,33,42,54,73,74,115,130,148,261
voorschriften 4,8,21,24,28, passim, 40,51,55,65, passim, 81,85, passim,

102,105,108,122,142,145,158,165,171,175,177,180,
184,193,200,208,213,214,223,228,230, passim, 255,
260,265,270,273, passim, 283,285,286,290,298,299,
313,315,318-320

voorziening 14,113,122,152,158,160,169,191,225,240,244,246,256,264,
267, passim, 275,278,279,282,289,290, passim, 298,
306,312,316

Vorbehalt des Gesetzes 35,39,72,186,301

wetmatigheid 41,51,53,187,236
wettelijke grondslag 35,37,41,45,52,54,103,220
wettelijke voorschriften 4,24,28,40,51,55,58,69,86,88,91,102, passim,

122,127,134,135,139,145,158,175,177,184,200,208,214,
226-228,234,240,241,254,255,260,273,274,283,284,313,
314

willekeur 85,88,107,112,121,126,154,191,215,222-224,241,245,248,274,281,
283,314

wijziging van beschikkingen 79,96,98,125,131,139,143,144,148,307

zorgvuldigheidsbeginsel 85,143,234
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Geschichte des Verwaltungsrecht ist ein bisher wenig bearbeiteten Teil der
niederlandischen Verwaltungsrechtswissenschaft. Es ist keine leichte Aufgabe
die Ursachen fur diesen Mangel an Interessen anzugeben. Die Art und Weise
der niederl8ndischen Rechtswissenschaft spielt dabei jedoch eine beachtliche
Rolle, weil die Wissenschaftler die Aufstellung und Ausarbeitung von
theoretische Konstruktionen nicht bevorzugen. Eine wichtigere Rolle spielt aber
das relativ spate Zustandekommem einer Verwaltungsrechtsdogmatik.
In Vergleichung zu die Entwicklung der verwaltungsrechtliche Gesetzgebung
und zu die Entwicklung der Verwaltungsrechtswissenschaft in Deutschland und
Frankreich, blieb die niederlandischen Verwaltungsrechtswissenschaft weit
zuruck. In Gegensatz zu ihre Nachbarlander gelang es die Niederlander nicht
ein einheitliches verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzsystem aufzubauen.
Dadurch war es fast unm6glich eine stiindige Rechtsprechung zu kodifizieren.
Diese Dissertation enthdlt eine Untersuchung nach der Entstehung und der
spatere Entwicklung von drei wichtigen Elementen aus der niederlandischen
Verwaltungsrechtswissenschaft namlich der Verwaltungsaktbegriff (beschik-
kingsbegrip), die Rechtskraft von Verwaltungsakte und die Art der verwal-
tungsrechtliche Rechtsschutz.
Insoweit es die Entstehung der Elemente betrifft, handelt es sich vor allem um
die EinflOsse der deutschen und franz6sischen
Verwaltungrechtsdogmatik auf die Entstehung der Begriffe und andere theore-
tische Gebilde im niederldndischen Verwaltungsrecht.
Gerade weil es keinen vollstandigen Verwaltungsrecchtsschutz gab, war es fur
die Verwaltungsrechtslehrer und autoren wichtig das deutsche und fran sische
Verwaltungsrecht zu studieren und zu benutzen bei die Bildung einer nieder-
landischen Verwaltungsrechtsdogmatik.
Die spatere Entwicklung der Verwaltungsrechtsdogmatik bezeichnet sich aber
dadurch, daB das alte - in den dreiBiger Jahren entstehene - Verwal-
tungsrechtssystem sich weitgehend Undert. Das alte system betrachtete das
Verwaltungsrecht als ein rein objektivrechtliches Gebilde in dem der Burger
keine Rechte oder Anspruche gegen den Staat besitzen konnte. Die Entfaltung
der allgemeinen Grundsatze des Verwaltungsrechts (algemene beginselen van
behoolijk bestuur) in der Rechtsprechung auf dem Gebiet des Verwaltungs-
rechts, hat aber einen Subjektivierungstendenz Zustande gebracht. Das Staat-

Burger Verhaltnis wird jetzt als ein Rechtsverhaltnis in dem es gegenseitige
Rechte und Verpflichtungen gibt, betrachtet.
Der Verwaltungsaktbegrip (beschikkingsbegrip) spielt , wie im deutschen

Verwaltungsrecht, im niederliindischen Verwaltungsrecht eine entscheidende
Rolle. 1932 wurde es von der Autor Van der Pot zum ersten mal richtig de-
finiert. Die Begriffsbestimmung hat er wahrscheinlich dem deutschen Recht
entnommen. In seinem Aufsatz "De vormen van het besturen" (Die Formen des
Verwaltungshandeln) im Sammelband "Nederlandsch Bestuursrecht", erwahnte
Van der Pot aber verschiedene deutsche und franz6sische Quellen. Sicher ist
jedoch daB Van der Pot die Werke von Fritz Fleiner und Walter Jellinek und
die Verwaltungsrechtsordnung fur Wurttemberg studiert hat. Auch die Werke
der franz6sischen Autoren Jaze und Bonnard sind von ihm erw8hnt worden. Das
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Verwaltungsaktbegriff stammt also aus dem deutschen Verwaltungsaktbegriffund dem franz6sischen acte administratif-Begriff. Das deutsche Verwaltungs-
aktbegriff wurde aber schon 1895 von Otto Mayer begrifflich bestimmt und hat
selbst wieder deutsche Vorliufer (der Polizeiverfugung), franzijsische (der acte
administratif-Begriff) und vielleicht auch kirchenrechtliche ( der Actus Admini-
strativus) Vorliiufer.
Auf jeden Fall war es ein Begriff objektivrechtlicher Natur daB dazu diente die
Rechte und Pflichte der Bikrger einseitig festzulegen und zugleich die Position
der Verwaltungsbeh6rden gegenuber die gesetzgebende und die richterliche
Gewalten anzugeben. Der Begriff wurde von verschiedenen Autoren weiter-
entwickelt. 1950 wurde es von einer Kommission unter Leitung von De Monchy
als Zweckbegriff fur die Verwaltungsrechtliche Rechtsschutz vorgestellt. Der
Gesetzgeber folgte diesen Ratschlag und seit 1976 sind im wichtigsten verwal-
tungsrechtlichen Bereich nur Berufe gegen Verwaltungsakte m6glich.In die Rechtsprechung der Afdeling rechtspraak und die anderen Verwaltungs-
gerichte wird allmiihlich deutlich daB der Verwaltungsaktbegriff eine zu eng
gewordene Schranke fur die Verwaltungsgerichtsbarkeit und Br das ganze
Verwaltungsrecht ist. Im Entwurf fur einen allgemeinen Verwaltungsgesetz wirdnunmehr der Rechtsverhaltnisbegriff als Grundbegriff fur das ganze Verwal-
tungsrecht vorgeschlagen. Dieser Begriff ist jedoch von der Lehre und der
Rechtsprechung noch nicht Entwickelt worden. Es gibt aber in die Anwendungder allgemeinen Grundsatzen des Verwaltungsrecht einen guten Grund dafur ein
subjektives 6ffentliches Recht auf ein fehlerfreies Verwaltungsverfahren
anzuerkennen.
Der erweiterten Begriff "bestuit" ersetzt in die Vorlagen der Kommission die
mit der Aufstellung der neuen Verwaltungsgesetzgebung beauftragt ist, der
uberwundener Begriff "beschikking".

Der Begriff Rechtskraft von Verwaltungsakten ist ebenfalls dem deutschen
Verwaltungsrecht entnommen worden. Auch dieser Begriff wurde von Van der
Pot im Sammelband "Nederlandsch Bestuursrecht" zum ersten Mal in die Ge-
schichte des niederlandischen Verwaltungsrechts richtig formuliert. Van der
Pot machte in seinen Aufsatz der Unterschied zwischen formelle und materielle
Rechtskraft von Verwaltungsakten. Der Begriff wurde von Van der Pot aber
nicht umfassend behandelt.
In seiner 1941 erschienene Dissertation " De rechtskracht van administratieve
beschikkingen " hat A.M. Donner das Rechtskraftproblem im niederlandischen
Verwaltungsrecht zum ersten Mal grundlegend analysiert. Er grimdete sichdabei auf das deutsche und franzusische Verwaltungsrecht. Donner hat dem
deutschen und franz6sischen Recht wichtige Erkenntnisse entnommen. Vor allem
geht es dabei um die Entwicklung des Lehrstucks der materiellen Rechtskraft.
Donner setzt voraus daB die Rucknahme oder Widerruf einer Verwaltungsakt
keinem "dttournement de pouvoir" ( Ermessensfehlgebrauch ) zugrunde liegendarf und daB die Rucknahme oder Widerruf auf dieselbe Weise geschehen soll,
wie die Erlassung des Verwaltungsaktes.
An diesen beiden Regeln liegt jedoch eine andere Voraussetzung zugrunde,namlich der Grundsatz der freien Widerruflichkeit der Verwaltungsakte. Diesen
Grundsatz hat aber eine bedeutungsvolle Ausnahme: wenn zugunsten eines
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BOrgers ein subjektives Offentliches Recht verliehen worden ist, so kann der
grundlegende Verwaltungsakt nicht widerrufen oder zuruckgenommen werden.
Donner grundete sich vor allem auf die deutsche Verwaltungsrechtslehre der
zwanziger und dreiBiger Jahren. Verwaltungsrechtslehrer wie Fritz Fleiner,
Walter Jellinek und Karl Kormann, sowie der Entwurf einer Verwaltungsrechts-
ordnung fur Wurttemberg ( und andere allgemeine Verwaltungsgesetze ). Aber
auch die Rechtsprechung der franzBsischen Conseil d'Etat auf dem Gebiet der
ROcknahme und Widerruf von Verwaltungsakten hat Donner eingehend
beeinfluBt.
Die Lehre der Rechtskraft von Verwaltungsakten ist von der Autor W.G.
Vegting weiterentwickelt worden. Vegting versuchte die komplizierte Natur des
Rechtskraftbegriffes in Zusammenhang mit der Normstufenlehre Kelsens und
seinen Schuler Merkls zu verstehen. Seinen Zweck war das theoretische
Rechtskraftbegriff in Einklang mit dem positiven Recht zu bringen. Auch
Vegting hat der Rechtsprechung der Conseil d'Etat auf dem Gebiet der Rock-
nahme und Widerruf von Verwaltungsakten einiges entnommen.
Vegting war einer der ersten Verwaltungsrechtslehrer der die freie Wider-
ruflichkeit der Verwaltungsakte in Abrede stellte, weil die Widerruflichkeit der
Verwaltungsakte nicht als Grundsatz galt, sondern von dem geltenden Recht

abhangig sein sollte.
Wie der Verwaltungsaktbegriff, so ist auch der Rechtskraftbegriff ein Begriff
objektivrechtlicher Natur. Der Rechtskraftbegriff bezieht sich nur auf der
Verwaltungsakt an sich. Es laflt aber das Rechtsverhaltnis zwischen Burger und
Verwaltungsbeharden meist auBer Betracht. Das gilt vor allem den Begriff der
materiellen Rechtskraft. Seine Funktion ist von den allgemeinen Grundsatzen
des Verwaltungsrechts (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),

insbesondere der Vertrauensschutzgrundsatz (vertrouwensbeginsel) und der
Rechtssicherheitsgrundsatz (rechtszekerheidsbeginsel), ubergenommen worden.
Gerade die Wirkung der allgemeine Grundsatze des Verwaltungsrecht in dem
heutigen niederlandischen Verwaltungsrecht und die Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte daruber zeigen daB das die Bindung der Verwaltungs-
behBrden an die verwaltungsrechtliche BeschluBfassung nur innerhalb ein
verwaltungsrechtliches Rechtsverhaltnis stattfindet.
Der Begriff formelle Rechtskraft wird noch immer in die Rechtsprechung
benutzt, vor allem durch den Hoge Raad. Obwohl es noch eine Rolle spielt in
z.B. das Verhaltnis zwischen Burger, Verwaltungsbehilrden und ordentliche
Gerichtsbarkeit, ist es eine verhaltnismaBig bescheidene Rolle.

Die Entwicklung der niederlandischen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist hier in
vier Abschnitten behandelt worden. Jeder Abschnitt enthalt eine selbstandige
Entwicklungsphase der Verwaltungsgerichtsbarkeit. In der ersten Periode, von
1813 bis 1880, wurde den Entwicklungsgang vor allem von franzusischen
Einflussen geprdgt. Obwohl man sich nach der Wiederherstellung der
Unabhangigkeit im Jahre 1813, von das aufgezwungene franz6sische Recht
abwand, sprach die Regierung K6nig Willem I. die Kompetenz der ordentliche

1 Gerichte in Sachen gegen Verwaltungsbehilrden, nach franzBsischen Vorbild, ab.
Das sogenannte Conflictenbesluit (KompetenzkonfliktserlaB) von 1822 widerstritt
die Verfassung in dem die Zustandigkeit der ordentliche Gerichte in allen

393



Fallen in denen es ein burgerlichrechtlicher Streitgegenstand gab, gewahrtwurde. Die Erfahrungen mit dem Conflictenbesluit veranlaBten den ersten Ruf
nach eine selbstandige Verwaltungsgerichtsbarkeit, weil der K8nig die Streitig-keiten zwischen Burger und Verwaltungsbeh6rden selber entscheidete.
Es dauerte noch vielen Jahren bevor eine Ldsung des Problems gefunden wurde.
Erst im Jahre 1862 wurde das erste Gesetz in dem die Organisation und
Zustdndigkeiten des Staatsrates geregelt wurden, von dem Parlament verab-
schiedet. Nach franz8sischen Vorbild wurde eine Sonderabteilung des
Staatsrates (Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State)
gebildet die mit der Instruktion der 6ffentlichrechtliche Streitigkeiten
beauftragt wurde, und die dem Krone ein Entwurf einer Entscheidung vorlegen
sollte. Ein wichtiger Unterschied mit dem franz6sischen System war allerdings
daB die Kompetenz des Staatsrates nicht von einem Generalklausel bestimmt
wurde, sondern fur jede einzelne Streitigkeit durch eine Sondergesetzesbe-
stimmung geregelt sein sollte.
In der zweiten Periode, von 1880 bis 1900, wurde von verschiedenen Verwal-
tungsrechtslehrer, vor allem von Buys, die Schaffung einer vollstandigen
allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit weiter befurwortet. Buys war von den
Entwicklungen in den deutschen Staaten und in Osterreich, wo man am ende
des 19. Jahrhunderts, eine selbstandige Verwaltungsgerichtsbarkeit einfuhrte,
sehr beeindruckt. Er hielt eine Anpassung des niederlandischen Systems im
PreuBischen Stil (der Staasrat als oberste Verwaltungsgericht, die provinzialeVerwaltungsbehdrden als untere Instanz, und verschiedenen Typen Klagearten
und eine durch ein Sondergesetz bestimmte Zustandigkeit) fur die beste Lasung.
Buys konnte seine Ideen nur teilweise durchsetzen. Als Mitglied der Verfas-
sungsreformkommission konnte er 1887 eine notwendige Verfassungsanderung
bewirken. 1891 wurde er Mitglied einer Staatskommission die eine Gesetzes-
vorlage entwerfen sollte (Staatscommissie - Kappeyne van de Coppello). DerKommissionsbericht enthielt eine Gesetzesvorlage in dem die Ideen von Buysnur teilweise durchgefuhrt waren. Die Staatskommission bevorzugte z.B. die
Einfuhrung von ein einziges Verwaltungsgericht als erste und zugleich letzte
Instanz. Der Kommissionsbericht wurde aber stark kritisiert von den
Verwaltungsrechtslehrer und der Gesetzesentwurf wurde nicht dem Parlament
vorgelegt.
In der dritten Periode von 1900 bis 1945 wurden die Grundlagen geschaffen fur
das heutige niederlandische Verwaltungsrechtsschutzsystem. In 1902 wurde als
Folge der Einfuhrung des ersten Sozialversicherungsgesetzes eine als vorlaufig
bezweckte Sozialgerichtsbarkeit geschaffen, die aber nachher bestehen blieb.
Im Jahre 1905 legte der Minister der Justiz JA. Loeff dem Parlament ein
umfangreiches Gesetzesentwurf vor. In den stark mit seinen pers8nlichen
Auffassungen Obereinstimmende Entwurf fur einen VerwaltungsprozeBordnung
(Wetboek van administratieve rechtsvordering) beantragte Minister Loeff die
allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit besonderen Senaten der ordentliche
Gerichtsbarkeit anzuvertrauen. Loeff grundete seine Plane aber auf eine
damals sehr umstrittene Auffassung. Loeff verneinte daB der Borger gegenuber
dem Staat irgendwelche Rechte oder Ansprilche besaB. Das affentliche Recht
war in die Ideen des Minsters ein rein objektivrechtliches Rechtssystem. Im
Bereich des objektiven Rechts war es nur moglich zu prOfen ob die
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Verfugungen, Handlungen oder Versagungen (besluiten, handelingen en
weigeringen) der Verwaltungsbeh8rden in Obereinstimmung mit dem objektiven
Recht waren.
Der Entwurf wurde von dem Parlament abgelehnt. Auch viele Verwaltungs-
rechtslehrer wandten sich gegen den dogmatisch stark ausgepr8gten Entwurf.
Vor allem hatte der Staatsrechtslehrer Struycken einen groBen EinfluB auf die
Meinungsbildung. Struycken war die Ansicht man solle gar keine Verwaltungs-
gerichtsbarkeit schaffen, weil diese Staat und Burger m viel von ein ander
trennen wurde. Der Verwaltungsrichter wurde leicht die Aufgaben der aktiven
Verwaltung durchkreuzen. Stattdessen war Struycken die Ansicht man sollte
mehr verwaltungsinterne Kontrollen schaffen.
Der Gesetzgeber suchte eine Kompromi218sung. In einigen Sonderbereichen
wurden Sonderverwaltungsgerichtsbarkeiten gegriindet. 1914 wurde die Finanz-
gerichtsbarkeit gegrOndet ( Steuerberufungsgerichte als 1. Instanz und der Hoge
Raad als 2. Instanz). 1918 wurde eine provisorische Krisengerichtsbarkeit
gegrundet ( Krisengerichte mit Berufung auf dem Centrale Raad van Beroep,
das oberste Gericht der Sozialgerichtsbarkeit). SchlieBlich wurde 1929 die
wichtige Beamtengerichtsbarkeit gegrundet. Beamten der fast allen Verwaltungs-
beharden bekamen die MOglichkeit Klage zu erheben gegen die aus dem
Beamtenverhaltnis hervorgegangene Verfugungen, Handlungen oder Versagungen
bei den (an die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit angegliederte)
Beamtengerichte. Jeder dieser Sondergerichtsbarkeiten war jedoch von dem
Gesetzesentwurf von Justizminister Loeff beeinfluBt worden, denn Klagen
konnten nur erhoben werden gegen Verfugungen, Handlungen oder Versagungen
der VerwaltungsbehOrden. Verurteilung auf Schadenersatz war nur in Ausnah-
mefallen m8glich.
AuBer der Errichtung der Sondergerichtsbarkeiten erweiterte der Gesetzgeber
die verwaltungsinterne Rechtskontrollen. Die Berufung auf der Krone ( die Ent-
scheidung wurde immer vorangegangen von einem Verfahren bei dem Staatsrat
gemaB dem Gesetz von 1862 ), auf einen Minster oder auf die Provinziale
Verwaltungsbeharden (Gedeputeerde Staten) sind die wichtigsten Beispielen.
Als 1931 eine neue Kommission gebildet wurde die beauftragt war ein
Gutachten Ober das verwaltungsrechtliche Rechtsschutzsystem zu geben (com-
missie-Koolen), war es schon zu spat die in diesem System entstandene
Zwiespalt ruckgangig zu machen. Der Plan der Kommission der Centrale Raad
van Beroep umzubilden in ein allgemeines Verwaltungsgerichtshof scheiterten.
Erst nach dem Krieg, im Jahre 1950, wurde die heutige Grundlage fur die
niederlandischen Verwaltungsgerichtsbarkeit geschaffen. In der Bericht der 1946
gebildete Kommission unter Vorsitz von De Monchy wurde die Berufung auf der
Krone als allgemeines Rechtsschutzmittel vorgeschlagen. Berufung war nur
m6glich gegen Verwaltungsakte (beschikkingen) und ein Verwaltungsakt konnte
nur aufgehoben werden wenn er einen Gesetzesbestimmung oder die allgemeine
Grundsatzen des Verwaltungsrechts (algemene beginselen van behoorlijk
bestuur) widerstritt.
Die Pliine der Kommission unter Vorsitz von De Monchy sind charakteristisch
f# die Natur des niederlandischen verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzsystems
und deshalb auBerest wichtig. In die Plane sind verschiedene Einflussen aus
dem deutschen und dem franzusischen Recht zu erkennen.
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Aus der Kommissionsbericht gehen sechs Hauptmerkmale hervor:
1. Die Berufung auf die Krone. Dieses Rechtsmittel war dem franzi;sischen
Verwaltungsrecht entnommen und 1862 in dem niederlandischen Recht einge-fuhrt.
2. Der Verwaltungsaktbegriff. Dieser Begriff war 1932 von Van der Pot inseinen Aufsatz in Nederlandsch Bestuursrecht in dem niederliindischen Recht
eingefuhrt. Der Verwaltungsaktbegriff war aber dem deutschen und
franzbsischen Recht entnommen.
3. Der Entwurf von 1905. Der Entwurf des Justizministers Loeff war darauf
gegrOndet, daB nur gegen verwaltungsrechtliche Verfugungen usw. eine Klage-milglichkeit gegeben war. Der objektivrechtliche Natur der Klage und der
Rechtskontrolle konnte damit gewiihrt werden. Auch der Bericht von der Kom-
mission enthielt nur einen Klagem6glichkeit und zwar gegen Verwaltungsakte.
4. Die Angst vor richterlichen Kontrolle. Die Zuriickhaltung gegen richterliche
Kontrolle, vor allem von Struycken befikrwortet, fuhrte dazu daB man 1950
bewuBt eine verwaltungsinterne Rechtskontrolle beantragte statt eine wirkliche
allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit zu grunden. Nur in vereinzelte Sonder-
bereiche sollte es wirkliche Gerichte geben.
5. Die allgemeinen Grundsiitzen des Verwaltungsrechts. Eine neue Entwicklungim niederlandischen Verwaltungsrecht war daB die Kontrolle der Ermessens-
spielraume der Verwaltung jetzt mit Hilfe der allgemeinen Grunds8tze des
Verwaltungsrecht verdichtet werden konnte. Die allgemeinen Grundsatze sind
teils franzilsische Herkunft, teils in den Niederlanden von Vtrwaltungs-
rechtslehrer und der Gesetzgeber entwickelt worden.
6. Die Zweitstellung der allgemeinen Rechtskontrolle. Nur wenn es keinen
anderen M8glichkeit gab, z.B. eine Berufung bei einen Sonderverwaltungs-
gericht, konnte man die Berufung auf der Krone einlegen.
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